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Capítulo I 

Do Processo Eleitoral 

 

Artigo 1º 

A eleição dos Órgãos Sociais do Lar Santa Isabel, adiante designado pela sigla LSI, ocorre em Assembleia Geral 

Ordinária a realizar durante o mês de dezembro, de 4 em 4 anos, conforme o disposto na alínea a) do artº 41º 

dos Estatutos.  

 

Artigo 2º 

O processo eleitoral inicia-se com a marcação do ato eleitoral pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

mediante convocatória expedida com, pelo menos, 30 dias de antecedência.  

 

Artigo 3º 

A organização, orientação, direção e disciplina do processo eleitoral competem à Mesa da Assembleia Geral.  

 

Capítulo II 

Das Candidaturas 

 

Artigo 4º 

 As candidaturas aos Órgãos Sociais do LSI deverão ser apresentadas em lista conjunta para os três órgãos. 

 

Artigo 5º 

1. As listas de candidatura concorrentes devem ser apresentadas nos serviços administrativos do LSI 

acompanhadas de carta dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, subscrita por um mínimo de 10 

sócios que o sejam à mais de um ano, tenham as suas quotas em dia e não constem dessa lista como 

candidatos, e, facultativamente, a indicação do mandatário. 
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2. As listas deverão conter, obrigatoriamente, relativamente a cada candidato, o nome completo, o cargo a 

que se propõe, o número de sócio e a assinatura de aceitação da candidatura. 

 

Artigo 6º 

1. As listas deverão ser entregues na Secretaria do LSI, em envelope fechado dirigido ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, até às 17h30 horas do 20.º dia anterior ao dia do ato eleitoral.  

2. Os serviços da Secretaria do LSI devem passar o respetivo documento comprovativo da entrega, no qual 

deverá constar o dia e a hora da receção. 

 

Artigo 7º 

A Mesa da Assembleia Geral verifica a regularidade das candidaturas nos 2 (dois) dias subsequentes ao 

encerramento do prazo para a entrega das listas de candidatura. 

 

Artigo 8º 

Encontrando irregularidades sanáveis, a Mesa da Assembleia Geral notificará de imediato o mandatário, se 

existir, ou o primeiro subscritor da lista candidata, para proceder à sua regularização no prazo de 48 horas. 

 

Artigo 9º 

Findo o prazo, a Mesa da Assembleia Geral decide, nas 24 horas seguintes, pela aceitação ou rejeição 

definitiva da candidatura. 

 

Artigo 10º 

As listas candidatas, logo que definitivamente aceites, são designadas pela Mesa da Assembleia Geral por uma 

letra do alfabeto, pela sua ordem de apresentação, sendo afixadas no interior das instalações e publicadas na 

página da internet do LSI, devidamente identificadas, até ao final do 5º dia posterior à data fixada para a sua 

entrega. 

 

Artigo 11º 

Por motivos devidamente fundamentados e aceites pela Mesa da Assembleia Geral, os membros das listas 

poderão ser substituídos até 16 dias antes do ato eleitoral. 
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Capítulo III 

Da Mesa da Assembleia Eleitoral 

 

Artigo 12º 

São atribuições da Mesa da Assembleia Eleitoral:  

a) Assegurar a composição da Mesa de Voto tendo em vista a realização do ato eleitoral;  

b) Promover a verificação dos cadernos eleitorais e a sua conformidade com os Estatutos, nomeadamente com 

os números 2 e 3 do art. 20º, nº 1 do art. 30º e artº 31º; 

c) Assegurar a todas as listas igual acesso aos recursos do LSI; 

d) Garantir a divulgação dos programas das listas candidatas, em igualdade de condições; 

e) Promover a elaboração dos boletins de voto; 

f) Julgar das reclamações ao exercício dos direitos dos sócios eleitores; 

g) Apurar os resultados eleitorais.  

 

Artigo 13º 

A Mesa da Assembleia Eleitoral procederá a criteriosa avaliação, caso a caso, dos pedidos dos mandatários ou 

dos candidatos das listas para ações de campanha eleitoral no interior das instalações ou com a utilização de 

recursos do LSI, transmitindo a sua decisão no mais curto espaço de tempo possível. 

 

Capítulo IV 

Dos Cadernos Eleitorais e dos Boletins de Voto 

 

Artigo 14º 

1. A organização dos cadernos eleitorais é da responsabilidade da Direção.  

2. Os cadernos eleitorais serão encerrados, para efeito do ato eleitoral, tendo em conta a data limite para a 

apresentação das listas, sendo entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia Eleitoral, no dia seguinte. 

3. De posse dos cadernos eleitorais, a Mesa da Assembleia Eleitoral deverá facultar e facilitar a consulta aos 

sócios e mandatários das listas candidatas que manifestem interesse. 
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Artigo 15º 

1. Os boletins de voto, editados pela Direção sob fiscalização da Mesa da Assembleia Eleitoral, terão forma 

retangular com as dimensões adequadas para nele caber a indicação de todas as listas submetidas a votação e 

serão impressos em papel liso, não transparente sem qualquer marca ou sinal exterior.  

2. Em cada boletim de voto serão impressas as letras atribuídas a cada uma das listas concorrentes, dispostas 

horizontalmente umas abaixo das outras pela ordem que lhes corresponda, seguindo-se a cada uma delas um 

quadrado em branco. 

 

Capítulo V 

Do Exercício do Voto e do Voto por Correspondência 

 

Artigo 16º 

O voto é pessoal e secreto, não sendo permitido o voto por procuração. 

 

Artigo 17º 

1. É permitido o voto por correspondência em conformidade com o número 4 do artigo 21º dos Estatutos. 

2. Os associados que pretendam exercer o seu direito de voto por correspondência solicitá-lo-ão até 15 dias 

antes da data do ato eleitoral, por escrito, à Direção do LSI, a qual remeterá os documentos necessários para o 

efeito, no prazo de 2 dias. 

3. O voto por correspondência só será considerado válido com a sua receção do LSI até à véspera do ato 

eleitoral, devendo constar o boletim de voto em envelope fechado sem identificação e acompanhado de 

declaração do Associado com a assinatura reconhecida e número de associado. 

4. Os boletins de voto por correspondência serão abertos no dia do ato eleitoral pela Mesa da Assembleia 

Eleitoral, que os validará e colocará na urna respetiva. 
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Capítulo VI 

Da Mesa de Voto 

 

Artigo 18º 

A mesa de voto funciona na sede do LSI, em local a determinar pela Mesa da Assembleia Eleitoral, das 14h00 

às 19h00, ininterruptamente. 

 

Artigo 19º 

A Mesa de Voto é obrigatoriamente constituída por um Presidente e dois Secretários, podendo ainda integrar 

os mandatários, devidamente credenciados, de cada uma das listas candidatas na qualidade de observadores. 

 

Artigo 20º 

A Mesa de Voto deverá exigir aos sócios a apresentação de comprovativo da sua qualidade de sócio, 

nomeadamente o cartão de sócio ou outro tipo de identificação previsto na legislação em vigor. 

  

Artigo 21º 

Encerrada a votação, a Mesa inicia os procedimentos de apuramento dos resultados. 

Após as conferências necessárias, a Mesa procede à contagem dos votos, elabora a respetiva ata que será 

assinada por todos os elementos que integraram a Mesa de Voto, entrega o original ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral e afixa uma cópia no local da votação. 

 

Artigo 22º 

De posse da ata de apuramento de resultados, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral proclama os 

resultados aos sócios presentes. 
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Capítulo VII 

Da Posse 

 

Artigo 23º 

O mandato dos Corpos Gerentes eleitos inicia-se com a tomada de posse conferida pelo Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral cessante, a qual deverá ter lugar na primeira quinzena do ano civil imediato ao das 

eleições. 

 

Capítulo VIII 

Das Reclamações e Recursos 

 

Artigo 24º 

1. Qualquer sócio inscrito nos cadernos eleitorais pode apresentar reclamação à Mesa da Assembleia Eleitoral 

de factos relativos ao processo eleitoral que julgue não conforme com a Lei, com os Estatutos ou com este 

Regulamento, a qual decidirá em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas. 

2. Das decisões da Mesa da Assembleia Eleitoral caberá recurso judicial nos termos legais. 

 

 

 

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 1993.  

ALTERAÇÕES APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2016. 

 

 

 

 


