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ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL ORDINÁRIA 

 
CONVOCATÓRIA 

 
 
Nos termos dos Estatutos, alínea b) do Art.º 28.º e o n.º 2 do Art.º 37.º, convocam-se 
os Associados do Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos para a 
Assembleia Geral Eleitoral Ordinária a realizar no próximo dia 04 de Maio de 2019. 
 
Ponto único da Ordem de Trabalhos: 
 

EElleeiiççããoo  ddooss  ÓÓrrggããooss  SSoocciiaaiiss  ppaarraa  oo  BBiiéénniioo  22001199  //  22002200  

 
PROCESSO ELEITORAL 

                      
De acordo com os Estatutos e o Regulamento Eleitoral, o processo para a Eleição dos 
Órgãos Sociais para o biénio 2019/2020 do Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos 
Lombos reger-se-á pelos seguintes princípios: 
 
1.  Apresentação das listas 
 
Cada lista concorrente, a elaborar de acordo com o definido nos Estatutos do CRCQL, 
deverá indicar especificamente os Sócios efectivos para cada um dos órgãos: 
 
Mesa da Assembleia Geral: 4 membros efectivos (um Presidente, um Vice-
Presidente, um Primeiro Secretário e um Segundo Secretário). 
 
Direcção: 7 membros efectivos (um Presidente e seis Vice-Presidentes) e 2 membros 
suplentes. 
 
Conselho Fiscal: 3 membros efectivos (um Presidente, um Secretário e um Relator) e 
um membro suplente. 
 
De acordo com os Estatutos, apenas os Sócios efectivos, com a quotização em dia, 
poderão integrar as listas concorrentes às eleições; 
 
A composição das listas concorrentes deve respeitar e dar cumprimento ao 
determinado pelos Estatutos, em especial as candidaturas aos cargos de Presidente 
dos três Órgãos Sociais onde apenas poderá ser investido quem seja associado há 
pelo menos 5 anos de efectividade. 
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As listas concorrentes deverão ser entregues na Secretaria do C.R.C.Q.L., - Pavilhão 
Desportivo dos Lombos, em envelope fechado dirigido à Mesa da Assembleia Geral, 
até às 18.00 horas do dia 26 de Abril de 2019. 
 
2.  Votação 
 
A votação para os Órgãos Sociais do C.R.C.Q.L. far-se-á por voto secreto em relação 
a listas completas, sendo eleita a que obtiver maior número de votos validamente 
expressos. 
 
A votação decorrerá em Assembleia Geral Ordinária, ao abrigo dos artigos 28.º alínea 
b) e 38.º dos Estatutos. 
 
O acto eleitoral terá lugar no dia 04 de Maio de 2019 tendo sido determinado dois 
locais para os associados exercerem o seu direito de voto: 
 

-  Sede do CRCQL - entre as 10,30 horas e as 13.00 horas. 

-  Pavilhão Desportivo dos Lombos - entre as 18.00 horas e as 21.30 horas. 

 
Têm direito a voto os Sócios efectivos que na data da eleição tenham a sua quotização 
em dia (quota do mês de Abril). 
 
Os Sócios, de acordo com a sua antiguidade, artigo 36.º dos Estatutos, têm direito ao 
seguinte número de votos: 
 

 
O Sócio assinalará inequivocamente com um x no boletim de voto fornecido pela 
mesa, a lista em que votou. Além do x assinalando a sua opção, nada mais será 
escrito ou mencionado no boletim, sob pena do voto ser considerado nulo. 
 
Os votos expressos serão registados em listagem geral de Sócios, depois de 
verificada e confirmada a capacidade eleitoral do Sócio. 
 
Nota: De forma a garantir que todos os Sócios efectivos possam exercer o seu direito 
de voto será montado, junto ao local de votação, um posto para cobrança de quotas. 

Tempo de Associado (efectivo) N.º de Votos 

Até cinco anos 1 

Mais de cinco e até dez anos 2 

Mais de dez e até vinte anos 5 

Mais de vinte anos e Sócios Fundadores 10 
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3.  Fiscalização e Controlo 
 
A Mesa da Assembleia Geral assegurará as condições para que o acto eleitoral se 
realize no respeito pelas determinações estatutárias. 
 
Cada lista concorrente poderá designar um seu representante para acompanhar o acto 
eleitoral. 
 
Os casos omissos serão apresentados e resolvidos pela Mesa da Assembleia Geral. 
 
Do acto eleitoral será lavrada a respectiva acta, especificando o número de votos 
expressos, os votos obtidos por cada lista concorrente, os votos nulos e os votos 
brancos, assim como a lista eleita,  
 
 
Carcavelos, 12 de Abril de 2019 
 
 
 
                                           O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 
 
 
 
                                                          (Fernando de Brito Pedreira) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: O Regulamento Eleitoral está disponível, para consulta, no site do CRCQL 


