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Capitulo 1 – Âmbito  
  

Artigo 1º - Aplicação 
 

1. Este regulamento eleitoral aplica-se aos actos eleitorais do CKG, previstos nos seus 
estatutos. 
 

Capitulo 2 – Eleições 
 

Artigo 2º - Eleições Gerais 

 
1. São eleições gerais as que se destinam ao acto de sufrágio internos para a eleição 

dos Órgãos Sociais para o ciclo quadrienal. 

 

Artigo 3º - Eleições Intercalares 
 

1. São as eleições que se destinam a preencher algum ou alguns dos cargos dos Órgãos 
Sociais, havendo vagas por preencher subsequentes às supridas pelos membros 
suplentes. 

 

1.1. As eleições intercalares são convocadas pelo presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, no prazo de trinta dias a contar do prazo da verificação da falta de 
quórum impeditiva do funcionamento do ógão ou ógãos em que ocorram. 

 

Capitulo 3 – Princípios gerais 
  

Artigo 4º Convocatórias 
 

1. As eleições são convocadas pelo Presidente da Mesa da Assembleia. 

 

Artigo 5º Listas concorrentes 
 

1. As listas candidatas devem ser apresentadas à Mesa da Assembleia Geral no dia da 
convocatória para o efeito. 
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2. As listas candidatas serão identificadas alfabeticamente por uma letra, atribuída 
pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, pela ordem cronológica de 
apresentação. 
 

3. Os mandatos conferidos pelas eleições gerais são quadrienais. 
 

3.1. Exceptua-se os mandatos obtidos em eleições intercalares que terão a sua 
duração determinada pela diferença do tempo decorrido desde o sufrágio até à 
data da tomada de posse dos novos Órgãos Sociais. 

 
4. O sufrágio é directo e pela totalidade dos presentes. 

 
5. As listas designadas podem nomear um observador para se juntar ao processo 

eleitoral: 
 

5.1. A designação do observador deverá ser efectuado junto do Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral, junto com a apresentação da lista candidata. 
 

6. Os Sócios de pleno direito poderão se fazer representar por procuração, 
mencionando nesta o nome do procurador, a data da Assembleia Geral e notificando 
o Presidente da Mesa da Assembleia Geral a sua intenção para o endereço de email 
geral@ckg.pt 

 

Artigo 6º Eleições para os Órgãos Sociais 
 
1. As eleições para os órgãos Sociais decorrem em Assembleia Geral Eleitoral. 

 
2. A Assembleia Geral é constituída pelos sócios em pleno uso dos seus direitos do CKG 

– Centro de Karate-do Goju-Ryu. 
 

3. As eleições em Assembleia Geral seguem os termos das demais sessões da 
Assembleia Geral, cabendo à respectiva Mesa dirigir os actos eleitorais. 
 

4. Os observadores designados pelas listas candidatas poderão estar presentes nos 
actos eleitorais, não podendo interferir nos mesmo, podendo sim, interpelar o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 
 

5. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, juntamente com os demais membros da 
Mesa, procederá ao escrutínio dos votos. 
 

5.1. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral decidirá sem recurso, qualquer 
reclamação apresentada durante o sufrágio; 
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5.2. A Mesa da Assembleia Geral produzirá uma acta com a homologação dos 
resultados, que será subscrita por todos os membros da Mesa e respectivos 
observadores (se existirem), após o que os resultados serão declarados 
definitivos e adquirem caracter vinculativo imediato. 

 

Artigo 7º Composição dos Órgãos Sociais 
 
1. Mesa da Assembleia Geral, conforme descrito nos estatutos, no artigo 5º: 

 

1.1. Presidente 
1.2. Dois Vice-Presidentes, assumindo alternadamente entre si a função de 

secretário das Mesa. 

 

2. Presidente do CKG, conforme descrito nos estatutos no artigo 8º 
 
2.1. Órgão singular, honorário e vitalício cabendo a sua representação a João Jorge 

Becken 
2.1.1. Estará aberto a ter novos candidatos por renúncia directa deste ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
 

3. Direcção, conforme descrito nos estatutos no artigo 9º 
 
3.1. Integra o Órgão Social do Presidente do CKG 
3.2. Vice-Presidente do CKG 
3.3. Secretário Geral 
3.4. Tesoureiro 
3.5. O número de Vice-Presidentes, por inerência do disposto no número 4 do artigo 

3º dos estatutos do CKG. 

 

4. Conselho Fiscal 
 
4.1. Presidente 
4.2. Vice-Presidente 
4.3. Secretário 

 

Artigo 8º - Norma Transitória 
 

§ O presente regulamento aplica-se a todos os actos eleitorais que ocorram na 
vigência dos estatutos do CKG, referido no Artigo 1º deste regulamento, havendo-
se com as necessárias adaptações. 

 


