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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO ELEITORAL 
 

A MESA ADMINISTRATIVA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE  ÉVORA, NA SUA REUNIÃO 
DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019, APROVOU A SEGUINTE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 
ELEITORAL: 
 
Propõe-se que sejam objeto de alteração os Artigos 3º, 4º, 8º, 13º e 29º do Regulamento 
Eleitoral, passando a ter a seguinte redação: 
 
Artigo 3º - Eleições, Caderno Eleitoral: Principios Orientadores 
1 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 – ……………………………………………. cabendo à Mesa Administrativa a prévia preparação do 
Caderno Eleitoral que será visado pelo Presidente da Mesa antes do inicio do ato eleitoral; 
3 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Artigo 4º - Capacidade Eleitoral 
1 – ………………………… não tenham mais de seis quotas mensais em atraso à data da 
aprovação do Caderno Eleitoral e reúnam as demais condições previstas no Compromisso. 
2 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Artigo 8º - Afixação e Reclamação do Caderno Eleitoral 
1 – O Caderno Eleitoral é composto pela lista, atualizada, dos Irmãos que gozam de 
capacidade eleitoral, nos termos previstos neste Regulamento. 
2 – O Caderno Eleitoral deve ser afixado na sede social na data da emissão da convocatória 
eleitoral e, salvo o disposto nos números seguintes, não pode ser alterado. 
3 – …(anterior nº2)…………………………………………………………………………………………………………………. 
4 – …(anterior nº3)…………………………………………………………………………………………………………………. 
5 – …(anterior nº4)…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Artigo 13º - Data para apresentação das listas 
1 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2 – Cada lista candidata deverá ser proposta por um número mínimo de 100 Irmãos com 
capacidade eleitoral, em declaração com assinatura conferida e validada nos termos legais, 
ou pela Mesa Administrativa. 
3 – O primeiro signatário ou mandatário têm de emitir declaração autenticada nos termos 
legais confirmativa da sua aceitação expressa. 
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Artigo 29º - Voto em representação: Excepções ao príncipio da presencialidade do voto 
 1 – Nos termos previstos no artigo 37º do Compromisso, constituem execepções ao 
principio da presencialidade do voto: 

a) ……………………………………………………………………….. ou de outro documento equivalente 
que dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e entregue à data da 
respectiva reunião lhe permita o reconhecimento da assinatura por semelhança. 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) O Irmão que pretenda exercer o direito de voto por correspondência deve 

impreterivelmente até 10 dias úteis antes da realização da Assembleia Geral solicitar 
à Santa Casa o envio ou entrega do Boletim de voto. 

d) A Santa Casa remete a documentação necessária para a morada indicada, ou para 
aquela que constar do Caderno Eleitoral pela via postal mais rápida, ou, em 
alternativa, entrega, por mão própria. 

e) O Irmão eleitor recebe um boletim de voto no qual assinala a sua opção de voto 
conjuntamente com dois envelopes: no primeiro introduz o seu voto e no segundo 
introduz o primeiro envelope, bem como cópia do cartão de identificação ou outro 
documento equivalente, acompanhado de declaração que o identifique e manifeste a 
sua intenção de usar o seu direito de voto, que fecha e devolve à Santa Casa por via 
postal ou entregue em mão própria, até ao fecho da votação presencial. O subscrito 
enviado/entregue na Santa Casa identifica exteriormente o nome e número do Irmão 
remetente. 

f) Os serviços de secretaria da Santa Casa registarão a entrada dos votos por 
correspondência, os quais devem ser ordenados por número de Irmão e 
devidamente guardados em ato que poderá ser acompanhado por pessoa a designar 
por cada uma das listas. 

g) A relação das entradas de votos por correspondência é enviada antes do 
encerramento dos serviços ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, bem como, 
aos representantes das listas concorrentes. 

 
 
 
 

 
 

 


