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REGULAMENTO ELEITORAL 

Capítulo I 

Disposições gerais 

Artigo 1 

Âmbito 

O presente regulamento contém as normas a que devem obedecer o processo 

eleitoral e as eleições para os órgãos sociais da Câmara do Comércio e Industria da 

Horta, adiante designada de CCIH, e estão de acordo com os seus estatutos. 

 

Artigo 2 

Princípios eleitorais 

1. As eleições para os órgãos sociais da CCIH obedecem aos princípios da 

liberdade de apresentação de listas. 

2. Os órgãos sociais são eleitos em escrutínio secreto, por um período de três anos 

conforme estipulações estatutárias, não sendo permitida a reeleição do mesmo 

associado, representante ou individuo, para qualquer órgão social ou cargo, por 

mais de dois mandatos consecutivos e independentemente do órgão ou cargo 

anteriormente exercido.  

3. Nenhum associado pode estar representado em mais de um órgão eletivo. 

4. O direito de voto pode ser exercido presencialmente, por correspondência que 

deverá ter a assinatura reconhecida presencialmente e no caso das Pessoas 

Coletivas reconhecida presencialmente e com poderes para o ato em ofício 

dirigido ao Presidente da mesa da Assembleia Geral, ou ainda através de 

procuração com poderes específicos para o efeito. 

 

Artigo 3 

Fiscalização e recurso contencioso 

1. A fiscalização do processo eleitoral é da responsabilidade da mesa da assembleia 

geral eleitoral e de uma comissão eleitoral constituída por 3 associados e 

especificamente para o efeito e preferencialmente por associados com 

experiência eleitoral. 

2. Os protestos apresentados no decorrer do acto eleitoral serão decididos pela 

mesa da assembleia geral ouvida a mesa eleitoral. 
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3. Poderá ser apresentado recurso do ato eleitoral ao presidente da mesa da 

assembleia geral nos termos descritos no capítulo V deste regulamento. 

  

 

Capítulo II 

Recenseamento e capacidade eleitoral 

 

Artigo 4 

Capacidade eleitoral ativa 

Cada associado no pleno gozo dos seus direitos tem direito a um voto. 

 

Artigo 5 

Capacidade eleitoral passiva 

Qualquer associado pode ser eleito para os órgãos sociais desde que se encontre no 

pleno gozo dos seus direitos associativos e não tenha qualquer quotização em atraso 

nem tiver incorrido na prática das infrações disciplinares previstas nos Estatutos, 

enquanto persistirem os efeitos da pena aplicada. 

 

 Artigo 6 

Cadernos eleitorais 

1. Até ao quadragésimo dia anterior à data das eleições deverá ser elaborada lista 

provisória na qual constem todos os associados com direito a voto, que deverão 

ter essa qualidade à pelo menos 3 meses, devendo ser disponibilizada a qualquer 

associado que a solicite e ou no sitio de internet da CCIH. 

2. A lista mencionada no artigo anterior é passível de reclamação por parte dos 

associados, quer relativamente à inclusão ou exclusão de qualquer associado. 

3. As reclamações são apresentadas até 10 dias após a publicação da lista 

provisória e decididas pela comissão eleitoral nos 5 dias posteriores á sua 

apresentação. 

4. Após será publicada a lista definitiva que não é passível de alteração. 

 

Capítulo III 
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Candidaturas 

Artigo 7 

Apresentação das listas 

1. Será apresentada uma lista única de candidatura para todos os órgãos sociais. 

2. As listas têm de integrar candidatos aos cargos previstos nos Estatutos, bem 

como os suplentes. 

 

 

Artigo 8 

Prazo 

1. As listas deverão ser apresentadas na sede da Câmara do Comércio e 

Indústria da Horta, ou suas delegações, dirigidas ao presidente da mesa da 

assembleia geral, até às 17h00, aos 8 dias prévios à realização do ato eleitoral, 

e entregues de imediato à comissão eleitoral. 

2. As eleições serão marcadas com 21 dias mínimos de antecedência. 

 

Artigo 9 

Falta de candidaturas 

1. Se findo o prazo fixado no artigo anterior, não tiverem sido apresentadas ao 

presidente da assembleia geral listas de candidaturas, dar-se-á sem efeito a 

Assembleia Geral eleitoral, sendo marcado novo ato eleitoral nos 30 dias 

subsequentes. 

2. Após a segunda marcação, não havendo listas candidatas mantem-se em 

funções os órgãos sociais em exercício por mais um ano. 

 

Artigo 10 

Regularidade das listas de candidaturas 

1. A comissão eleitoral aprecia e decide sobre a regularidade das listas de 

candidaturas apresentadas, nas 48 horas seguintes à sua receção.  

2. Em caso de irregularidade deve ser notificado o candidato a Presidente da 

Direcção, através da forma mais expedita desde que passível de prova da 

recepção da mesma, para responder e regulariza-la no prazo de 2 dias a contar 

da notificação. 

 

Artigo 11 
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Sorteio e publicidade das listas 

1. Admitidas as listas, a comissão eleitoral procederá, nas 24 horas seguintes ao 

termo do prazo de apresentação, ao seu sorteio, tendo em vista a atribuição a 

cada uma delas de uma letra, que a identificará nos boletins de voto. 

2. O sorteio será feito na presença dos representantes indicados por cada lista 

candidata que comparecerem na data, hora e no local designado para o efeito, 

sendo para tal contactados por escrito. 

3. Havendo uma única lista, não será feito o sorteio e a mesma será identificada 

pela letra A. 

4. Com a aceitação definitiva, as listas são afixadas na sede da associação e nas 

delegações existentes, e publicadas no site da associação. 

 

 

Capítulo IV 

Organização da votação e do ato eleitoral 

 

Artigo 12 

Boletim de voto e forma de votação 

1. Os boletins de voto terão forma rectangular e serão impressos em papel da 

mesma qualidade e formato e nele devem constar todas as listas admitidas a 

sufrágio. 

2. No boletim de voto as listas vêm indicadas por ordem alfabética, seguida de um 

quadrado à frente para se assinalar com uma cruz a escolha de cada uma. 

3. Até 5 dias antes do acto eleitoral serão disponibilizados os boletins de voto no site 

da CCIH, bem como o ofício com a assinatura reconhecida presencialmente e no 

caso das Pessoas Coletivas reconhecida presencialmente e com poderes para o 

ato, e para quem deseje proceder à votação por correspondência.  

4. A votação é sempre direta e secreta. 

5. Iniciada a votação, cada eleitor associado, depois de identificado, assinará a folha 

de votantes, recebe o boletim de voto, procede ao seu preenchimento e entrega-

o, dobrado em quatro, ao presidente da mesa de voto, que o insere na respectiva 

urna de voto. 

6. Os votos por correspondência devem ser recebidos até ao dia das eleições, na 

sede da associação. 
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7. A votação poderá ser ainda efectuada nos núcleos de ilha que serão presididos 

pelos Delegados de núcleo que estarão abertos na mesma data e hora. 

 

Artigo 13 

Abertura da votação 

1. A votação decorrerá durante um período de 4 horas, com inicio às 16:00 e término 

às 20:00. 

2. Encerrado o período de votação serão contados os votos pela comissão de 

eleições e pelos delegados dos Núcleos Empresariais. 

Artigo 14 

Votação presencial 

1. A pessoa que represente o associado no exercício do direito de voto, deve 

apresentar o mandato que lhe foi conferido para o efeito ao Presidente da 

Assembleia – Geral ou seu substituto, que decide sobre a admissibilidade do 

mandato. 

2. No caso de representações de pessoa coletiva através de procuração, o mesmo 

mandatário se não for quem obrigue a pessoa colectiva só poderá na mesma 

assembleia representar até ao máximo de 3 associados e ser mandatado através 

de procuração com assinatura reconhecida presencialmente e no caso das 

Pessoas Coletivas reconhecida presencialmente e com poderes para o ato. 

3. Poderá ser exigido a quem obrigue pessoa colectiva que exiba o comprovativo ou 

em alternativa que exiba acta da reunião do órgão de gestão a indicá-lo como seu 

representante.  

Artigo 15 

Votação por correspondência 

1. O associado que votar por correspondência, fará a inserção do boletim de voto 

em envelope fechado sem qualquer indicação.  

2. O envelope, mencionado no número anterior, deve ser inserido noutro de maiores 

dimensões, onde deverá ser inserida declaração, dirigida ao presidente da mesa 

da assembleia geral, informando que aquele boletim foi preenchido pelos 

representantes da empresa com as assinaturas reconhecidas presencialmente e 

no caso das Pessoas Coletivas reconhecida presencialmente e com poderes para 

o ato  

 

Artigo 16 
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Contagem dos votos 

1. Encerrada a votação, o presidente da assembleia de voto mandará contar os 

votantes pelas descargas efetuadas nos cadernos eleitorais. 

2. Concluída essa contagem, o presidente mandará abrir a urna, a fim de conferir o 

número de boletins de voto entrados. 

3. Em caso de divergência entre o número de votantes apurado nos termos do n.º 1 

e o dos boletins de voto contados, prevalecerá, para efeitos de apuramento, o 

segundo destes números. 

4. Entretanto, os boletins de voto serão examinados e exibidos pelo presidente, que 

os agrupará, com a ajuda de um dos secretários, em lotes separados, 

correspondentes a cada uma das candidaturas votadas, aos votos em branco e 

aos votos nulos. 

5. O resultado do apuramento eleitoral será registado em acta que será assinada por 

todos os componentes da mesa da assembleia eleitoral respetiva, que será 

enviada no prazo de 48 horas, acompanhada dos respetivos boletins de voto, 

para o presidente da mesa da assembleia geral para que seja efectuado o 

apuramento final, considerando-se eleita a lista sobre a qual tenha recaído o 

maior número de votos. 

6. No caso de empate entre as listas mais votadas, o acto eleitoral repetir-se-á 8 

dias depois, apenas com a participação dessas listas, sendo eleita a que obtenha 

mais votos. 

Artigo 17 

Votos regularmente emitidos e nulidade dos boletins de voto 

1. Consideram-se votos regularmente emitidos aqueles em cujo boletim de voto 

contenha uma cruz num único dos quadrados destinados a identificar a lista 

escolhida, ou o boletim do voto que não contenha qualquer tipo de escrito ou cruz, 

o qual será contado como voto branco. 

2. Consideram-se nulos os boletins de voto que contenham quaisquer anotações, 

sinais, rasuras ou tenham votações em mais de uma lista. 

 

Artigo 18 

Ata eleitoral 

Da ata elaborada pela mesa da assembleia-geral devem constar, para além do 

apuramento final das eleições, os seguintes elementos: 

a) O nome dos membros da mesa e representantes das listas de candidaturas; 
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b) A hora de abertura, encerramento e locais da votação; 

c) As deliberações tomadas pela mesa; 

d) O número dos associados com direito de voto e aqueles que o exerceram; 

e) O número de associados que votaram por correspondência; 

f) O número de votos obtidos por cada lista; 

g) O número de votos em branco e votos nulos; 

h) Eventuais reclamações e protestos; 

i) As assinaturas de todos os componentes da mesa respetiva. 

 

Artigo 19 

Afixação dos resultados 

Após a contagem final pela mesa da assembleia geral os resultados da votação serão 

afixados no prazo máximo de 24 horas na sede e nas delegações, contendo tal 

documento a assinatura do presidente da mesa da assembleia geral. 

  

Capítulo V 

Fiscalização, controle e recurso do ato eleitoral 

 

Artigo 20 

Composição da comissão eleitoral 

1. A fiscalização do processo eleitoral é da responsabilidade de uma comissão 

eleitoral constituída por três membros, que preferencialmente não fazem parte 

das listas eleitas, eleitos na Assembleia Geral imediatamente anterior ao início do 

processo eleitoral. 

2. No caso de membro eleito vir a fazer parte de alguma das Listas candidatas, será 

substituído por outro associado a indicar pela Mesa da Assembleia Geral. 

3. Cada lista candidata tem direito a designar um representante para acompanhar os 

trabalhos da comissão eleitoral. 

 

Artigo 21 

Competências da comissão eleitoral 

Compete à comissão eleitoral: 
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a) Coordenar e fiscalizar o processo eleitoral a que se reporta o presente 

regulamento; 

b) Verificar a regularidade da apresentação das listas de candidaturas; 

c) Organizar o processo de sorteio e publicidade das listas de candidaturas; 

d) Divulgar instruções sobre o processo eleitoral; 

e) Deliberar sobre os casos omissos no presente regulamento. 

 

Artigo 22 

Protestos e recursos 

1. A mesa da assembleia geral, podendo solicitar parecer à comissão eleitoral para 

o efeito, decide os protestos apresentados no decurso do ato eleitoral. 

2. Pode ser interposto, com fundamento em irregularidades práticas, recurso do ato 

eleitoral. 

3. O recurso é apresentado por escrito ao presidente da mesa da assembleia geral 

devidamente fundamentado, no prazo máximo de 2 dias a contar da realização do 

ato eleitoral, que fará a sua entrega à comissão eleitoral. 

4. Recebido o recurso a comissão eleitoral reúne nos 3 dias imediatos à receção do 

recurso. 

5. A comissão eleitoral rejeita o recurso se não fizer prova dos factos ou se a prova 

for manifestamente insuficiente. 

6. No caso de ser dado provimento ao recurso apresentado deve ser convocada 

uma assembleia geral extraordinária que decide, por maioria absoluta dos votos 

dos associados presentes, como última instância e sendo dado provimento ao 

recurso repete-se o acto eleitoral no prazo máximo de 30 dias a contar da decisão 

da assembleia. 

  

Capítulo VI 

Posse 

 

Artigo 23 

Posse 

1. Os membros eleitos consideram-se em exercício a partir da data de posse. 

2. A posse tem lugar até 15 dias após a realização do acto eleitoral ou dos 

indeferimentos dos recursos apresentados.    
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3. É da competência do presidente da mesa da assembleia-geral dar posse aos 

membros eleitos.  

 

Artigo 24 

Disposições Transitórias 

1. O presente Regulamento Eleitoral entra em vigor no dia seguinte à sua 

aprovação. 

2. Para o primeiro ato eleitoral serão indicados os três membros da comissão 

eleitoral, pela Assembleia Geral. 

 


