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REGULAMENTO ELEITORAL 

Artigo 1º 

Princípios 

 

1. O presente Regulamento Eleitoral (RE) tem valor estatutário, garantindo a 

todos os sócios efectivos, no pleno gozo dos seus direitos associativos, a 

possibilidade de eleger e/ou ser eleito para os órgãos sociais da Associação 

Sócio-Profissional dos Peritos Forenses da Polícia Judiciária (ASPF-PJ). 

2. O presente RE só poderá ser alterado em Assembleia Geral, com votos 

favoráveis de, pelo menos, dois terços dos presentes. 

 

Artigo 2º 

Convocação da Assembleia Geral Eleitoral 

 

1. A Assembleia Geral, funcionando como Assembleia Eleitoral (AE), é 

convocada pelo Presidente da Mesa, com antecedência mínima de trinta e 

cinco dias úteis, por meio idóneo passível de registo para todos os 

associados. 

2. Da convocatória constará o dia, hora e local da Assembleia, bem como o 

limite para apresentação das candidaturas e local/meio de consulta das 

listas de eleitores e candidaturas. 

 

Artigo 3º 

Capacidade eleitoral 

 

1. São eleitores, todos os sócios efectivos no pleno gozo dos seus direitos 

associativos, cuja situação contributiva esteja regularizada. 
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2. Considera-se situação contributiva regularizada se o associado tiver 

efectuado o pagamento das quotas e eventuais contribuições financeiras até 

ao ano em curso. 

 

Artigo 4º 

Comissão Eleitoral 

 

1. A Comissão Eleitoral (CE) é constituída por: 

1.1. Um elemento de cada um dos seguintes orgãos sociais em funções: 

Direcção e Conselho Fiscal, dos quais um presidirá à CE. 

1.2. Um elemento de cada uma das listas candidatas, após admissão das 

mesmas. 

2. Compete à CE efetuar as diligências necessárias para o acto eleitoral e 

decidir sobre questões do mesmo, nos termos do presente regulamento, 

nomeadamente: 

2.1. organizar o processo eleitoral; 

2.2. verificar a regularidade das candidaturas; 

2.3. promover a elaboração e distribuição dos boletins de voto aos eleitores; 

2.4. fiscalizar o acto eleitoral; 

2.5. resolver todas as questões suscitadas relativamente ao processo 

eleitoral; 

2.6. transmitir ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral os resultados 

eleitorais; 

2.7. excluir a lista concorrente que praticar acto contrário ao presente 

Regulamento. 

3. Compete ao Presidente da CE enviar aos associados que solicitem, por 

meio idóneo passível de registo, os boletins de voto e a composição de 

cada lista candidata, para votação por correspondência. 
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Artigo 5º 

Cadernos eleitorais 

 

1. A Assembleia Geral Eleitoral será centralizada, havendo apenas um caderno 

eleitoral. 

2. O caderno eleitoral será elaborado pela CE, mediante dados fornecidos pela 

Direção da ASPF-PJ. 

3. A lista de eleitores no pleno gozo dos seus direitos, rubricada pelo 

Presidente da Comissão Eleitoral (CE), será disponibilizada para consulta 

em local/meio a indicar, dois dias úteis após o envio dos avisos 

convocatórios da AE. 

4. Qualquer associado poderá, nos oito dias úteis seguintes, reclamar por 

escrito da inclusão ou omissão de qualquer eleitor. 

5. As reclamações serão apreciadas pela CE no prazo máximo de cinco dias 

úteis, a contar da sua recepção. 

6. Da decisão é dado conhecimento aos interessados, até ao último dia útil do 

prazo referido no ponto anterior. 

 

Artigo 6º 

Apresentação de candidaturas 

 

1. As candidaturas são apresentadas em impresso próprio, fornecido pela 

Comissão Eleitoral (anexos 1 e 2). 

2. Preferencialmente, as listas deverão ser representativas das diferentes 

valências, no que diz respeito às perícias forenses representadas no 

universo da ASPF-PJ. 

3. Todas as listas serão acompanhadas de um "programa" onde, de forma 

sucinta, apresentem o seu programa de trabalho para o respectivo mandato 

(anexo 1). 
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4. A candidatura não pode ser feita separadamente, devendo, por isso, ser 

conjunta aos quatro órgãos sociais previstos nos Estatutos. 

5. As candidaturas serão sempre acompanhadas da indicação dos lugares 

para que os candidatos são propostos (excepto no caso do Conselho 

Científico, em que a lista é nominal), bem como a sua aceitação, por escrito 

(anexos 2 e 3). 

6. Nenhum associado poderá ser proposto em mais do que uma lista. 

7. As listas das candidaturas deverão ser subscritas por um mínimo de trinta 

associados. 

8. As listas candidatas serão remetidas, por mão ou via postal, à sede da 

ASPF-PJ, dirigidas ao presidente da CE. 

9. As listas candidatas serão disponibilizadas em local/meio a indicar, após a 

sua recepção e admissão. 

 

Artigo 7º 

Apreciação das candidaturas 

 

1. Cabe à CE apreciar se as listas propostas se encontram conforme os 

estatutos e o presente regulamento. 

2. A CE verifica a regularidade das candidaturas, nos dez dias úteis 

subsequentes ao encerramento do prazo para a entrega de listas e 

divulgará, no último dia, as listas definitivamente aceites. 

3. Verificando-se a existência de irregularidades, a candidatura será devolvida, 

no primeiro dia do prazo referido no número anterior, ao representante da 

lista para as suprir no prazo de cinco dias úteis. 

4. A cada uma das listas, definitivamente aceites, será atribuída uma letra por 

sorteio. 
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5. Da admissão ou exclusão da lista cabe recurso para uma Comissão de 

Recurso (artº 18), dentro de dois dias úteis após a afixação das listas 

propostas. 

6. A Comissão decidirá no prazo máximo de três dias úteis. 

 

Artigo 8º 

Divulgação das Listas 

 

As listas concorrentes serão divulgadas, após admissão, pela CE junto de 

todos os sócios, ou em local/meio a indicar. 

 

Artigo 9º 

Prazos 

 

1. A CE anuncia o início do processo eleitoral com, pelo menos, trinta e cinco 

dias úteis de antecedência. 

2. Os prazos a seguir descriminados serão seguidos sem qualquer intervalo 

entre eles, somando 35 dias, que devem ser contabilizados a partir do 

envio/afixação da convocatória da AE: 

2.1. Quinze dias para apresentação de candidaturas; 

2.2. Quinze dias para verificação, aceitação e recurso das candidaturas; 

2.3. Cinco dias para divulgação; 

2.4. Um dia para votação – Assembleia Geral Eleitoral. 

 

Artigo 10º 

Votação 

 

1. O acto de votar consiste na inscrição, no boletim de voto, de uma cruz no 

quadrado correspondente à lista escolhida. 
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2. A votação pode ser presencial ou por correspondência, não sendo permitido 

o voto por procuração. 

 

Artigo 11º 

Boletim de Voto 

 

Os boletins de voto são em papel não transparente, sem marcas ou sinais 

exteriores, e terão imprimido de um dos lados as letras designativas das listas 

concorrentes (anexo 4). 

 

Artigo 12º 

Mesas de Voto 

 

1. Em AE haverá apenas uma mesa de voto, que funcionará em local e horário 

determinado pela CE, logo no início do processo eleitoral. 

2. A mesa de voto para os votos expressos por correspondência funciona em 

conjunto com a mesa de voto para votos expressos presencialmente, sendo 

usada a mesma urna de voto. 

 

Artigo 13º 

Votação Presencial 

 

1. À hora marcada para o início da Assembleia Geral Eleitoral, o Presidente da 

CE abrirá a sessão. 

2. O eleitor identifica-se ao presidente da mesa de voto, recebe o boletim de 

voto e desloca-se a local reservado e apropriado onde exerce a votação. 

3. O eleitor entrega o boletim de voto, dobrado em quatro, ao presidente da 

mesa que o introduz na urna, após assinalar o nome do eleitor no caderno 

eleitoral. 
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Artigo 14º 

Votação por Correspondência 

 

1. A todos os sócios que, no início do processo eleitoral solicitem à CE o 

direito de exercerem o voto por correspondência, será enviado um subscrito 

com: 

1.1. um boletim de voto;  

1.2. um envelope, sem marcas exteriores, para o boletim de voto; 

1.3. um envelope de devolução. 

2. O sócio, depois de votar, introduz o boletim de voto no envelope respectivo, 

que deve ser fechado e, sem qualquer inscrição, remetido no envelope de 

devolução, juntamente com fotocópia do cartão de sócio e outro documento 

de identificação com assinatura. Este envelope de devolução deverá ser 

assinado pelo sócio eleitor, no verso e abrangendo a zona de fecho 

(“selando-o”), sendo depois remetido para a sede da ASPF-PJ, dirigido ao 

Presidente da CE. 

3. O Presidente da CE, ao receber o envelope de devolução para voto por 

correspondência e, na presença de, pelo menos, mais dois elementos da 

CE, abre-o, confirma a identidade do sócio e a assinatura no envelope, 

assinala o respectivo nome no caderno eleitoral e, sem abrir ou fazer 

qualquer marca exterior, introduz o envelope do boletim de voto na urna. A 

fotocópia comprovativa da identidade do sócio deverá ser arquivada, 

juntamente com o envelope de devolução. 

4. O voto por correspondência não tem obrigatoriamente que chegar por via 

postal; pode ser transportado por outro sócio, à escolha do eleitor. No 

entanto, todo o formalismo referido nos números anteriores tem de ser 

cumprido. 



 
 

 
Associação Sócio-Profissional dos Peritos Forenses da Polícia Judiciária 

Rua Gomes Freire n.º 174, 1169-007 Lisboa 
direcao@aspf-pj.org 

5. Apenas serão considerados os votos por correspondência que sejam 

recebidos pelo Presidente da CE até (e durante) a realização da AE. 

 

Artigo 15º 

Validade dos Votos 

 

1. São considerados votos válidos os que apresentarem uma cruz no 

quadrado correspondente a uma das listas candidatas. 

2. É considerado voto em branco o que não tiver qualquer inscrição. 

3. É considerado voto nulo, o que: 

3.1. expresso em boletim diferente do distribuído; 

3.2. expresso em mais de um boletim, no caso de voto por correspondência; 

3.3. cujo boletim apresentar mais de uma cruz nos quadrados 

correspondentes às listas candidatas; 

3.4. quando haja dúvidas sobre em que quadrado pretendia o eleitor 

inscrever a cruz; 

3.5. quando tenha sido efectuado corte, desenho ou rasura em qualquer 

zona do boletim de voto ou qualquer inscrição, fora da zona reservada 

para o efeito; 

3.6. quando o envelope de devolução de voto por correspondência não 

apresentar no verso a assinatura do sócio eleitor, ou esta for 

manifestamente diferente da que constar na cópia do documento de 

identificação enviada conjuntamente. 
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Artigo 16º 

Urna de Voto 

 

Será construída em madeira ou outro material, de formato cubicular, de 

dimensões apropriadas e dotada de um sistema de selagem que a torne 

inviolável. 

 

Artigo 17º 

Apuramento 

 

1. A lista apurada é a que reunir mais votos. 

2. A proclamação da lista eleita é feita após o apuramento pela CE. 

3. Os resultados finais serão imediatamente transmitidos pelo Presidente da 

CE ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que proclamará a lista 

vencedora. 

 

Artigo 18º 

Comissão de Recurso 

 

1. O pedido de impugnação dos resultados eleitorais, bem como a contestação 

de qualquer decisão ou acto decorrente do processo eleitoral, terá 

obrigatoriamente de ser dirigida por escrito ao Presidente da CE, o qual 

elaborará a resposta e a remeterá ao Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral, que terá poderes para decidir. 

2. O pedido de impugnação ou contestação, terá de ser apresentada no prazo 

de quarenta e oito horas depois de proclamada a lista vencedora, ou 

conhecido o acto que se conteste. 
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Artigo 19º 

Posse 

 

Os orgãos eleitos tomarão posse até ao décimo quinto dia útil após o acto 

eleitoral. 

 

Artigo 20º 

Arquivo de Documentação 

 

1.  Toda a documentação resultante do processo eleitoral e as respectivas 

actas serão entregues pelo presidente da CE ao presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, no mais curto espaço de tempo e antes da tomada de 

posse dos novos dirigentes, cessando oficialmente as atribuições da CE. 

2.  A documentação referida no número anterior fará parte do arquivo da Mesa 

da Assembleia Geral, podendo ser consultada por qualquer sócio que o 

solicite. 

  



 
 

 
Associação Sócio-Profissional dos Peritos Forenses da Polícia Judiciária 

Rua Gomes Freire n.º 174, 1169-007 Lisboa 
direcao@aspf-pj.org 

Anexo 1 

ASPF-PJ 

 

Candidatura aos Órgãos Sociais 

 

L I S T A -- ____  

Programa 

****** 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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Anexo 2 

ASPF-PJ 

 

Candidatura aos Órgãos Sociais 

 

 L I S T A -- ____  

 

Constituição da Lista 

 

Mesa da Assembleia Geral 

 

Cargo: Presidente 

Nome: ______________________________________  Nº de Sócio: _______   

Colocação: _____________________________________________________ 

 

Cargo: Vice - Presidente 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 

 

Cargo: Secretário 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 
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Direcção 

Cargo: Presidente 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 

 

Cargo: Vice - Presidente 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 

 

Cargo: Secretário 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 

 

Cargo: Tesoureiro 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 

 

Cargo: Vogal 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 
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Cargo: Suplente 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 

 

Cargo: Suplente 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 

 

 

Conselho Fiscal 

 

Cargo: Presidente  

Nome: ______________________________________ Nº de Sócio: ______  

Colocação: ___________________________________________________ 

 

Cargo: Vogal  

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 

 

Cargo: Vogal 

Nome: ______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: ____________________________________________________ 
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Conselho Científico  

 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 

 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 

 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 

 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 

 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 

 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: ____________________________________________________ 

 

Nome: _______________________________________ Nº de Sócio: ______ 

Colocação: _____________________________________________________ 
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Associados subscritores: 

 

Nº ordem Nº sócio Assinatura 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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26   

27   

28   

29   

30   
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Anexo 3 

ASPF-PJ 

 

Candidatura aos Órgãos Sociais 

 

 L I S T A -- ____  

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO 

 

A presente candidatura, bem como o Programa, foi elaborado com 

conhecimento e acordo de todos os intervenientes, pelo que, vai ser 

devidamente assinado e rubricado pelos candidatos aos respetivos cargos.  

 

Mesa da Assembleia Geral  

 

Presidente -  

V. Presidente -  

Secretário -  

Direcção 

 

Presidente -  

Vice Presidente –  

Secretário -  

Tesoureiro –  

Vogal –  
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Suplente –  

Suplente -  

Conselho Fiscal  

 

Presidente -  

Vogal -  

Vogal -  
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Conselho Científico  

 

Elemento 1 -  

Elemento 2 -  

Elemento 3 -  

Elemento 4 -  

Elemento 5 -  

Elemento 6 -  

Elemento 7 -  

 

 

 

XXXXXX, _____/_____/________ 
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Anexo 4 

 

ASPF-PJ 

 

 

BOLETIM DE VOTO 

 

 

LISTA  A 
 

LISTA  B 
 

LISTA  C 
 

LISTA  D 
 

 

 


