
Informação 

 

1. A apresentação das listas de candidatura para o ato eleitoral a realizar no dia 18 de Janeiro 

de 2020, deverá dar entrada na sede social da Instituição, impreterivelmente, até às 13 

horas, do dia 15 de Janeiro de 2020 (quarta-feira), em envelope selado dirigido ao Presidente 

da Mesa da Assembleia Geral, com a indicação “Lista para Eleição aos titulares de Órgãos 

Sociais – Quadriénio 2020/2023”; 

 

2. A Mesa da Assembleia irá verificar a regularidade das candidaturas; 

 
 

3. Caso se verifiquem irregularidades nas listas apresentadas, toda a documentação será 

devolvida aos candidatos com indicação escrita das irregularidades e das normas legais e/ou 

estatutárias infringidas, os quais deverão saná-las no prazo máximo de vinte e quatro horas; 

 

4. Findo o prazo referido no número anterior a Mesa da Assembleia Geral decide de imediato 

pela aceitação ou rejeição definitiva das candidaturas; 

 
 

5. As candidaturas aceites são apresentadas e divulgadas nos locais considerados adequados, 

nomeadamente na sede e no sítio institucional da Instituição www.cercav.pt; 

 

6. Os candidatos a órgãos sociais deverão ter as quotas em dia (art.º 11º, nº 1) e estar inscritos 

como sócios da Instituição há mais de um ano, relativamente à data das eleições (art.º 11º, 

nº 2); 

 
 

7. Não é permitido aos membros dos órgãos sociais o desempenho simultâneo de mais de um 

cargo na mesma Instituição (art.º 16º, nº 1 e 2); 

 

8. A duração dos mandatos dos órgãos sociais é de 4 anos; 

 
 

9. Cada lista deverá conter a identificação dos candidatos, número de sócio de cada um e os 

órgãos a que cada um se candidata; 

 

10. Os Órgãos Sociais têm de conter o seguinte número de elementos: 
 
 

a) Mesa da Assembleia Geral : 3 efetivos (Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário) e 2 

suplentes (1º suplente e 2º suplente); 

b) Direção: 3 efetivos (Presidente, Secretário e Tesoureiro) e 2 suplentes (1º suplente e 2º 

suplente); 

c) Conselho Fiscal: 3 efetivos (Presidente, 1º Vogal e 2º Vogal) e 2 suplentes (1º suplente e 

2º suplente); 

 

 

http://www.cercav.pt/

