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tigo 1'
bjecto)

O presente Regimento fixa as nonnas e procedimentos a seÍem observados dwante os trabalhos da

Assembleia Geral da CÃrnera de Comércio, Indústria, a e Seviços de Barlavento.

Artigo 2o

(Constituição)

A Assembleia Geral é constituída pela universalidade dos membros inscritos, presentes ou nela
rqlresentados, nos termos estatutários.

Artigo 3o

@irecção)

A Assembleia Geral é dirigida poÍ runa Mesa Provisória, eleita sob proposta 4n Qemissão
Instaladora.

Artigo 4"
(Mesa)

A Mesa é coryosta por um Preside,nte, um Vice-Preside,nte e dois Secretários.
Compete à Mesa dirigir e organizza os trabalhos da Assembleia Gerú
Ao kesidente da Mesa compete, nomeadame,nte:

a) Dirigir e coordenar os trabalhos da Assembleia dentro dos preceitos regimentais;
b) Propor o horário de trabalho e as alterações que se mostraÍem necessárias;
c) Inscrwer e dar palarna, quando solicitada, aos participantes.

4 . Por iryedimento ou ausência do Preside,nte, a direoção dos trabalhos é assegruada
pelo Vice- Presidente.

5. Aos Secretários compete:
a) Regirstar as propostas de eme,ndas ou alterações dos docrmentos discutidos na

Asse,mbleia;
b) Assegurar a distribuição dos documentos aos participantes;
c) Fazer a contagem dosvotos;
d) O mais que for determinado pela Assembleia ou pelo Presidelrte.

Artigo 5o

(Uso da Palawa)

1. Todos os promotoÍes presentes têm direito à palawa., desde que a solicitem à Mesa, conforme a

ordem de inscrição.
2. No decorrer dos debates, os

Íepor a ordem-

promotores poderão pedir pontos de ordem, exclusivamente pÍua
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Artigo 6"

(Discussão e Votação dos I)ocumentos)

Uma vez recebidos na Mesa, as propostas são ordenadas pela sua ordem de entrada e

oportunamente postos à discussão e votação da Assembleia Geral.

Os requerimentos, logo que recebidos, serão imediatamente postos à votação.
A Mesa poderá por à discussão em simultâneo ou em altemativo, mais do que runa proposta ou
moção desde que o seu conteúdo se refita, no esse,ncial ao mesmo assunto ou à mesma questão.

Igualmente poderá a Mesa recusaÍ a recqlção de qualquer proposta, moção, requerimento ou
outro documento, se consideraÍ que a sua entrega se deu fora do pÍazo estabelecido ou que
reqpeitam a matérias cuja discussão está encerrada ou ainda que são mnnifestamente desajustadas
à ordem dos trabalhos.

Artigo 7
(Actas, hopostas e Requerimentos)

A Mesa organizarí a acta da reunião,lavrada em liwo ou ficheiÍo próprio, tla qual constarão
sucintame,nte as deüberações tomadas, bem como a referênoia às listas de candidatos aos órgãos
da Câmara e às moções, propostas, requerime,ntos, petições ou quaisquer outros documerúos
entrados.

A,acta será obrigatoriarnente assinada pela maioria dos membros da Mesa.
Todos os docume,ntos que tenham dado e,ntrada na Mesa durante a reunião da Assembleia Geral
serão nnmerados pela sua ordem e arquivados como parte integrante da acta a que se referem-

Artigo 8o

(Votação)

Em regra, com excsltção do que se dispõe no número seguinte, a votação é efectuada mediante o
metodo de levantar o brago, pode,ndo cada membÍo, paÍa o efeito, votar favorávelme,lrte, abster-
se ou votar negativame,lrte.

O voto será secreto dos órgãos da Câmara e em qualquer outro caso em que, atexrta a dehcadezr
da matéria. a Assembleia Geral assim o delibere.

, Artigo 9o

(Listas,)

A eleição dos órgãos será organizada pela apresentação de listas concorrentes.
Cada lista será coryosta de acordo com o previsto nos estatutos.

Os gnrpos proponeNrtes deverão apreserúaÍ candidaturas para todos os órgãos.
Só poderão candidatar-se à eleição as listas que sejam propostas e subscritas poÍ, pelo menos, um
quinto dos membros presentes ou Íeprese,ntados.

Ilavendo mais do que Ìuna lista concoÍrente, serão as mesrnas identificadas por difere,lrtes letras
do alfabeto. t
A aprese,ntação das listas será feita irnpreterivelmente até 30 minutos arúes da votação.

Artigo 10o

(Validade das Listas)
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A forma de aceitação individual será produzida pela assinafirra do próprio, tratando-se de pessoa

singular, ou pelas assinaturas com que se obriga ou carimbo, no caso de pessoa colectiva.

Artigo 11"

(Votação das listas)

1, A listas serão votadas por voto secreto e directo, cabendo a cada membro tla Câmara um voto,
salvo nos casos de rqlrese,ntação.

Após a votação, os boletins serão dobrados pelo membro votante, que aguardará a sua chamada
pela Mesa.

Artigo 12"

@scrutÍnio)

Finda avotação, seÍão osvotos contadosumporum, emrelação acadalista sob a direcção da

Mesa com a participação de ummembro rqlrese,ntante de cada uma das listas concorre,ntes.

Apurados os votos, a Mesa procederá ao seu registo e à sua diwlgagão à Assembleia Gerú

Artigo 13o

(Eleição)

1. Considera-se eleita a lista que receber, pelo menos, a metade e mais um dos votos vúdame,nte
expÍessos.

No caso de haver mais de 2 listas concorretúes aq duas mais votadas serão objecto de segrrndo
escrutínio, vence,ndo e,ntão a lista mais votada.

Artigo 14'

(Mandato)

Umt vez proclamados os resultados, e não have,ndo reclamaçfl6 ou Íecnrsos, os órgãos
consideram-se formalmente em exercício, iniciando-se o seu 

lanrlato 
a panir daí

Suscitando-se irregúaridade no acto eleitorú a Mesa providenciarâ para que sejam sanadas,

dando provimento imediato a quaisquer reclamações ou recuÍsos e submete,ndo-os à discussão e

votação da Assembleia Geral.

J. No caso de se verificar a existência de irregularidade que não possa r sanada e que afecte
gravemente o resútado eleitoral repetir-se-á a eleição, submetend
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ou listas afectadas.
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