
REGULAMENTO INTERNO E ELEITORAL  

Preâmbulo 

O presente Regulamento Interno tem por fim completar e esclarecer os Estatutos da 

APEMT.  

CAPÍTULO I 

Dos Associados 

Artigo 1º 

(Processo de Admissão) 

1. O pedido de admissão de Associado será apresentado á Direção da APEMT, através 

de impresso próprio. 

2. A Direção pronunciar-se-á sobre o pedido de admissão, num prazo máximo de trinta 

dias.  

3. Só serão admitidos como Associados as empresas, empresários em nome individual 

ou cooperativas que estejam autorizadas a prestar serviços externos de SHST ou 

com processo pendente no organismo competente.  

Artigo 2º 

(Suspensão de associado) 

1. Serão suspensos os associados que vejam indeferida a sua autorização pela ACT 

para o exercício de serviços externos de SHST; 

2. Esta suspensão termina logo que o associado suspenso apresente novo processo de 

acreditação junto do organismo competente.   

 

 

 



Artigo 3º 

(Aquisição de Direitos) 

O candidato admitido só adquire os direitos de Associado quando efetuar o pagamento 

da quota do trimestre em que foi admitido, o que deverá verificar-se no decurso dos 

trinta dias subsequentes á comunicação da sua admissão, sob pena de a mesma ser 

cancelada. 

Artigo 4º 

(Poderes de Representação dos Associados) 

Os representantes das empresas associadas, para exercício de quaisquer dos direitos que 

lhe são consignados nos Estatutos, terão de ser credenciados e dispor de poderes 

bastante para responsabilizar estas perante a APEMT.  

Artigo 5º 

(Incumprimento dos deveres de Associados) 

A falta de cumprimento, por parte dos Associados, de quaisquer dos deveres 

consignados nos Estatutos será punida da seguinte forma: 

a) Voto de censura, por falta de colaboração nos fins específicos da APEMT; 

b) Advertência registada, por falta de cumprimento das disposições legais, 

estatutárias e regulamentares que lhe sejam aplicáveis, bem como por falta de 

pagamento pontual das suas quotas ou outros compromissos assumidos em sua 

representação e/ou fixados pelos órgãos sociais da APEMT, dentro das suas 

atribuições; 

c) Suspensão dos direitos e benefícios de Associados, até três anos, por factos de 

que já tenham sido advertidos e em que persistam, depois de avisados por carta 

registada; 

d) Expulsão, pela prática de actos ou acções contrários aos fins específicos da 

APEMT e que afectem gravemente o seu prestígio ou por terem deixado de 

merecer a confiança e o respeito dos demais Associados. 



CAPÍTULO II 

Eleições dos órgãos sociais 

Artigo 6º 

(Eleitores) 

1. São eleitores todos os Associados no pleno gozo dos seus direitos e cuja situação 

contributiva esteja regularizada perante a APEMT.  

2. Só podem ser eleitos para os órgãos sociais os associados, que reúnam os seguintes 

requisitos:  

a) Se encontrem no gozo da plenitude dos seus direitos associativos;  

b) Sejam associados há mais 3 (Três) meses; 

c) Não tenham antecedentes reveladores de manifesta falta de espírito associativo;  

d) Não tenham antecedentes de desrespeito dos Estatutos e/ou do Regulamento 

Interno da Associação;  

e) Não tenham sido destituídos de cargo social no mandato anterior.  

3. Nenhum membro pode ser candidato na mesma lista a mais de um cargo, podendo, 

nem figurar em mais do que uma lista.  

4. A votação é secreta. 

5. Os votos brancos e nulos contam para o apuramento final da contagem. 

6. Em caso de lista única, o respectivo boletim de voto deverá conter dois quadrados, 

um para o voto sim e outro para o voto não. 

 

 

 



Artigo 7º 

(Convocação de Assembleia Eleitoral) 

1. A Assembleia Eleitoral será convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral, será feita por meio eletrónico ou carta, para cada um dos associados expedida 

com a antecedência mínima de 30 dias, na qual se indicará a data, hora e local da 

assembleia, bem como a data limite para a apresentação de candidaturas aos órgãos 

e cargos sociais a preencher pela eleição. 

2. Sempre que se verifique vacatura do cargo, não havendo substituto ou suplente, 

qualquer Assembleia poderá funcionar como Assembleia Eleitoral, de acordo com o 

estipulado nos n.º11 do artigo 13.º dos Estatutos.  

Artigo 8º 

(Cadernos Eleitorais) 

1. A lista dos Associados eleitores, no pleno gozo dos seus direitos, será afixada na 

Sede da APEMT, depois de rubricada pelo Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral, nos 14 dias antecedentes à data da realização do acto eleitoral. 

2. A relação dos eleitores, constituirá o caderno eleitoral e servirá para descarga e 

verificação de votação. 

3. Será fornecida uma listagem dos Associados a cada lista candidata aos vários órgãos 

sociais. 

Artigo 9º 

(Apresentação e Relação de Candidaturas) 

1. A apresentação de candidaturas será feita ao Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral até 12 dias antes do acto eleitoral. Findo este prazo não serão aceites 

quaisquer candidaturas. 

2. As candidaturas para todos ou alguns dos órgãos sociais a eleger serão subscritas 

por um número de nove associados proponentes, no pleno gozo dos seus direitos. 



3. As candidaturas serão sempre apresentadas nominalmente, indicando-se o associado 

que se representa.  

4. Nas listas serão sempre indicados os cargos para que os candidatos serão propostos. 

5. Até ao décimo segundo dia anterior ao acto eleitoral, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral elaborará uma relação das candidaturas aceites da qual constará o 

nome do representante e do associado, o órgão para que é proposto e o cargo a que é 

candidato. 

6. A partir da relação a que se refere o número anterior, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral mandará elaborar as listas das candidaturas respectivas, que serão 

remetidas a todos os Associados. 

7. As reclamações contra a inserção ou omissão de algum nome na lista de 

recenseamento deverão ser apresentadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

até 3 (três) dias úteis antes das eleições.  

8. Os Associados candidatos de cada uma das listas admitidas poderão, se o 

entenderem, apresentar e fazer divulgar os seus programas eleitorais, não suportando 

a APEMT as despesas inerentes ao seu envio. 

9. Se, dentro dos prazos estabelecidos, não aparecer nenhuma lista participante e se a 

situação se mantiver durante a Assembleia Geral, deverá o Presidente da Mesa 

solicitar aos corpos gerentes cessantes que se mantenham em funções por um 

período de 30 (trinta) dias. Deverá, dentro desse prazo, convocar nova Assembleia 

Geral extraordinária e dinamizar o processo eleitoral, visando a ultrapassagem da 

situação de crise. 

10. As propostas apresentadas serão classificadas pelas letras do alfabeto (a partir da 

primeira), segundo a ordem de apresentação.  

11. Para que sejam asseguradas iguais oportunidades a todas as listas concorrentes às 

eleições, constituir-se-á uma Comissão Eleitoral para fiscalizar o processo, a qual 

será composta pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e por um representante 

de cada uma das listas concorrentes.  



Artigo 10º 

(Votação e Fiscalização) 

1. Os boletins de voto serão entregues, no acto eleitoral, ao Presidente da Mesa, 

dobrados em quatro. 

2. A votação recairá sobre listas completas de candidatos, para cada um dos órgãos a 

eleger. 

3. Nos boletins de voto deverá constar a designação das listas candidatas, pela 

respetiva letra, seguidas de um quadrado dentro do qual o associado colocará um 

“x”, como forma de assinalar a candidatura da sua preferência. Serão impressos em 

papel rigorosamente igual, sem marca ou sinal exterior.  

4. Havendo fundamento, o Presidente da Mesa convocará expressamente, nos oito dias 

seguintes, a Assembleia Geral Extraordinária, para apreciação da impugnação e 

decisão em última instância. 

Artigo 11º 

(Voto por correspondência) 

1. É admitido o voto por correspondência. 

2. O voto por correspondência obedecerá às seguintes regras: 

a) Serem as listas dobradas em quatro, colocadas num primeiro envelope, fechado e 

em branco, que será remetido num segundo envelope, com a identificação do 

associado; 

b) O voto por correspondência, será endereçado ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral da APEMT e o envelope onde consta a identificação do 

Associado só será aberto durante o acto eleitoral, para descarga nos Cadernos 

Eleitorais, sendo o primeiro envelope que contém os votos, lançado na urna sem 

ser aberto, só o sendo no momento da contagem dos votos. 

 



Artigo 12º 

(Mesa Eleitoral) 

1. A Mesa Eleitoral funcionará na sede da APEMT. 

2. A Mesa Eleitoral será constituída: 

a) Pelos Membros da Mesa da Assembleia Geral; 

b) Poderão tomar lugar na Mesa, representantes das várias candidaturas, com a 

finalidade de fiscalizarem o acto eleitoral; 

c) O voto por correspondência, será remetido para a Sede da APEMT;  

d) Será lavrada ata do escrutínio, nas duas horas seguintes ao encerramento das 

urnas; 

Artigo 13º 

(Apuramento do Acto Eleitoral) 

1. Contados os boletins de voto, a Mesa da Assembleia Geral, reunirá para apuramento 

final dos resultados e sua Proclamação, elaborando a Acta Definitiva Global da 

Assembleia Eleitoral; 

2. Nesta reunião poderão participar representantes das diferentes candidaturas, dois por 

cada lista. 

3. Considera-se vencedora a Lista mais votada. No caso de ser verificada igualdade de 

votos, proceder-se-á a nova votação, no prazo de 15 (quinze) dias, entre as Listas 

que obtiveram o mesmo número de votos, para o que se procederá à expedição de 

convocatória para nova Assembleia Eleitoral.  

 

 

 



Artigo 14º 

(Impugnação) 

1. O acto eleitoral pode ser impugnado se a reclamação: 

a) Se basear em irregularidades processuais; 

b) Se for fundamentada e apresentada, por escrito, até três dias após o 

encerramento da Assembleia Eleitoral. 

2. A impugnação será apresentada ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que 

apreciará a validade dos fundamentos. 

3. Caso a impugnação seja julgada procedente, haverá novas eleições que se realizarão 

15 (quinze) dias após a data da deliberação do Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral.  

4. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral remeterá a identificação dos membros 

dos órgãos sociais, bem como cópia da ata da assembleia que os elegeu, ao 

Ministério responsável pela área laboral, no prazo de 10 (dez) dias após a eleição, 

para publicação no Boletim do Trabalho e Emprego.  

Artigo 15º 

(Posse) 

Os membros eleitos para os diversos cargos sociais deverão tomar posse, perante o 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, em exercício, até 30º dias após a realização da 

sua eleição. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

Dos Serviços 

Artigo 16º 

(Organização e funcionamento) 

Para assegurar e intensificar os fins específicos da APEMT e imprimir o necessário 

dinamismo ao desempenho das suas atribuições, a Direcção criará os serviços e quadro 

de pessoal indispensáveis ao funcionamento e plena execução dos seus objetivos e 

finalidades. 

Artigo 17º 

(Coordenação dos Serviços) 

Os serviços da APEMT serão dirigidos pela Direcção podendo delegar competências no 

Assessor de Direção. 

CAPÍTULO IV 

Disposições Gerais 

Artigo 18º 

(Entrada em vigor) 

O presente Regulamento Interno, depois de aprovado em Assembleia Geral, entrará em 

vigor conjuntamente com os Estatutos da APEMT a que se refere. 


