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Regulamento Eleitoral APEGEL,
(aprovado pela Assembleia Geral em 12 Abril de 2010)
Artigo 1Q - CAPACIDADE ELEITORAL
1. Gozam de capacidade eleitoral todos os associados na APEGEL, independentemente da
categoria em que se integrem, de acordo com os Estatutos da Associação;
2. Cada um dos sócios tem direito a um voto;
3. Os sócios terão, obrigatoriamente, de estar regulares em relação aos seus compromissos de
quotização.

Artigo 2Q - DATA DAS ELEIÇÕES
1. De acordo com o n.º 2 do artigo 11 º do Estatuto da APEGEL, as eleições efectuam-se no mês
de Dezembro, do segundo ano do mandato, na data marcada pela Mesa da Assembleia-geral;
2. A data das eleições será divulgada pelo website da Associação ( http://apegest.ning.com),
através de convocatória, a qual indicará o local e a hora e será endereçada a todos os
membros, com capacidade eleitoral;
3. A convocatória terá que ser enviada em data não inferior a 30 dias da data das eleições.

Artigo 3° - APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
1. As candidaturas são enviadas por mail, até às 24 horas da data marcada, para o endereço
apegest@gmail.com. dirigidas á Comissão Eleitoral integrando, obrigatoriamente, os
seguintes documentos:
a. Lista dos candidatos e respectivos cargos à eleição para os órgãos da Associação,
subscrita por aqueles;
b. Indicação da composição do Conselho Técnico-Científico proposto;
c. Plano estratégico de intervenção para o mandato a que concorre;
d. Listagem de, pelo menos vinte associados subscritores, com a quotização
regularizada;
2. As candidaturas deverão ser apresentadas até 15 dias antes da data fixada para a
eleição.
Artigo 4Q - PUBLICAÇÃO PRELIMINAR DAS LISTAS
Terminado o prazo de apresentação das listas, a Comissão Eleitoral mandará publicar
imediatamente, no site oficial da Associação, os dados referidos nas alíneas a), b) e c) do nº 1 do
artigo 3° deste Regulamento.
Artigo 5° - VERIFICAÇÃO DAS CANDIDATURAS

1. Nos 2 dias subsequentes ao termo do prazo de apresentação de candidaturas, a Comissão
Eleitoral verrnca a regularidade do processo e a elegibilidade dos candidatos.
2. Verificando-se alguma irregularidade processual, aquela entidade mandará notificar o
primeiro subscritor da lista respectiva para supri-la no prazo de 2 dias.
3. Serão rejeitados os candidatos inelegf veis, sendo imediatamente notificado o primeiro
subscritor da respectiva lista para que se proceda à substituição dos referidos candidatos no
prazo referido na alínea anterior (2 dias) dias, sob pena de rejeição de toda a lista.
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