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REGULAMENTO ELEITORAL  

DA UNIÃO DISTRITAL DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL DE BRAGANÇA 

 

 

1.º 

O presente Regulamento visa, nos termos e para os efeitos consignados no art.º 26.º 

dos Estatutos da UIPSSDB, definir o processo eleitoral dos respetivos Órgãos 

Gerentes que ocorrerá no final de cada mandato, até ao final do mês de dezembro. 

 

2.º 

1. A Convocatória, da responsabilidade do Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

ou o seu legal substituto, deve ser realizada com um mínimo de quinze dias de 

antecedência sobre a data da sua realização. 

2. A convocatória indicará o dia, hora e local da reunião, bem como a respetiva ordem 

de trabalhos e será feita pessoalmente, expedida por via postal ou correio eletrónico 

para cada uma das associadas, afixada na sede da UIPSSDB e publicada no sítio da 

internet da UIPSSDB. 

 

3.º 

1. Os Órgãos Gerentes da UIPSSDB são eleitos quadrienalmente pela Assembleia-

Geral de entre pessoas singulares, maiores e capazes, designadas por Instituições 

associadas no pleno gozo dos seus direitos nos termos dos Estatutos e correlativos 

Regulamentos.  

2. As Associadas só podem exercer os direitos referidos, se tiverem em dia o 

pagamento das suas quotas e a qualidade de sócio há mais de 12 meses. 

 

4.º 

1. Os candidatos organizar-se-ão em lista de candidatura contendo a respetiva 

identificação pessoal, bem assim como a indicação da associada que individualmente 

os designa. 

2. Constará do processo de cada lista de candidatura o documento relativo a tal 

designação. 
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3. A lista de candidatura deverá conter obrigatória e completamente a composição dos 

órgãos gerentes e mencionarão de forma expressa o candidato a cada cargo bem 

como os respetivos suplentes. 

4. Deverá, ainda, cada lista de candidatura nomear um mandatário que, para todos os 

efeitos, representará a candidatura. 

5. A minuta uniformizada para a apresentação da lista de candidatura será fornecida 

pela Direção da UIPSSDB. 

 

5.º 

1. As listas de candidatura concorrentes à eleição deverão ser acompanhadas de um 

programa de ação contendo as grandes linhas de orientação e ação que pretendem 

realizar na UIPSSDB, devendo fazer referência, nomeadamente: 

a) As iniciativas que visem a cooperação, a parceria, a interajuda interinstitucional, 

a divulgação de boas práticas, a melhoria e qualificação das IPSS, bem como a 

consciencialização social dos cidadãos no território onde se insere a UIPSSDB; 

b) As iniciativas que visem melhor representar as IPSS do distrito de Bragança e 

promover e assumir a defesa dos respetivos interesses; 

 c) As iniciativas para a melhoria da organização e dinamização da estrutura interna 

da UIPSSDB. 

  

6º 

1. Os processos de candidatura deverão ser entregues, nos Serviços 

Administrativos da UIPSSDB, até às 17.00h do antepenúltimo dia agendado 

para a eleição, sendo registado o dia e a hora da entrega para efeitos de 

designação da letra que representará a respetiva candidatura. 

2. Caso o términus do prazo coincida com o fim-de-semana ou feriado, considera-

se o dia útil imediatamente anterior. 

3. O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, no dia imediato ao do 

encerramento do prazo de apresentação de candidaturas procederá à 

verificação da respetiva regularidade e de acordo com a data de entrega, 

atribuindo a cada candidatura a letra do alfabeto em função da ordem de 

entrada, começando na letra A a atribuir à primeira candidatura entregue. 

4. Qualquer irregularidade será comunicada aos membros da lista, podendo ser 

corrigida nas 24h seguintes.  
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5. Não serão considerados os processos de candidatura que não se encontrem 

nas condições a que se reportam os artigos anteriores. 

6. As candidaturas regularmente recebidas serão divulgadas, pela Direção, para 

todas as associadas no dia anterior à realização do ato eleitoral. 

 

7.º 

1. A organização dos cadernos eleitorais bem como a elaboração dos boletins de voto 

competem à Direção da União Distrital. 

 

8.º 

1. A Assembleia-Geral Eleitoral reúne na data, no local e na hora constante da 

convocatória, iniciando-se desde logo a votação. 

2. Na impossibilidade da Mesa da Assembleia se constituir por ausência do número 

mínimo dos seus membros, qualquer um dos titulares eleitos poderá indigitar o 

número necessário de membros que componham a Mesa e assegurem o seu 

funcionamento até que se encontrem presentes os seus titulares. 

3. Na hipótese referida no número anterior, em caso algum os membros que integram 

a Mesa poderão ser candidatos ao ato eleitoral a que vão presidir. 

4. A Mesa da Assembleia-Geral procederá à identificação dos votantes, devendo 

estes apresentar-se, estando munidos do seu cartão de cidadão ou Bilhete de 

Identidade e de credencial conferindo expressamente poderes de representação 

eleitoral e referindo o cargo que ocupam nos órgãos diretivos da Instituição votante. 

5. Os membros da Assembleia Eleitoral podem apenas exercer o direito de voto 

relativamente a uma única associada. 

 

9.º 

1. A votação é secreta, considerando-se eleita, no caso de concorrerem várias 

candidaturas, a lista que obtiver a maioria simples dos votos validamente expressos, 

não se considerando como tal os votos em branco ou nulos. 

2. Considera-se voto nulo aquele que: 

- Tenha sido assinalado mais de um quadrado; 

- Haja dúvidas sobre qual o quadrado assinalado; 

- Tenha sido feito qualquer corte, desenho ou rasura; 

- Tenha sido escrita qualquer palavra. 
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3. Considera-se voto branco aquele que não contenha qualquer marca ou sinal. 

4. As operações de apuramento serão efetuadas logo após o encerramento das urnas 

e presididas pela Mesa da Assembleia, podendo ser fiscalizadas pelos mandatários 

das listas. 

5. Se nenhuma das candidaturas obtiver a maioria de votos, proceder-se-á de 

imediato a novo sufrágio. 

6. Uma vez concluídas as operações de escrutínio, deverá o Presidente da Mesa 

proclamar os resultados. 

 

10.º 

1. Após o ato eleitoral, será elaborada pela Mesa uma ata das operações de votação 

e apuramento de que constarão expressamente:  

a) Os nomes dos membros da Mesa e dos mandatários das listas;  

b) O local da assembleia de voto, a hora de início do ato eleitoral e a hora de abertura 

e encerramento das urnas;  

c) As deliberações eventualmente tomadas pela Mesa durante o seu funcionamento;  

d) O número total de eleitores inscritos e de votantes;  

e) O número de votos válidos obtidos por cada lista, bem como o dos votos brancos 

e nulos;  

f) O nome de todos os eleitos.  

 

11.º 

Interpretação e casos omissos compete à Assembleia Geral a interpretação do 

presente Regulamento, bem como a integração das suas lacunas. 

 

12.º 

Aprovação e publicação - O presente Regulamento entra em vigor em ___/ 

___________/2018 

 

 




