
 
 
 

AMARANTE FUTEBOL CLUBE 

Da Eleição dos Órgãos Sociais 
 

REGULAMENTO ELEITORAL  
 

 De acordo com o estabelecido na alínea a) do art. 24º dos Estatutos, o Regulamento Eleitoral em vigorn o 
Amarante Futebol Clube rege-se pelo seguinte: 
 

1. A eleição dos Corpos Gerentes realizar-se-á em Asmsebleia-Geral, exclusivamente convocada para 
esse efeito, com a antecedência mínima de vinte sd, iaem dia e hora a designar pela Mesa da 
Assembleia-Geral. 

2. A eleição deve realizar-se, bienalmente, durante as egunda quinzena do mês de maio. 
3. A eleição far-se-á por escrutínio secreto e por om deei lista onde conste, especificadamente, o 

cargo a desempenhar, o nome e o número de sócio dteo dos os membros que a integram para os 
diversos órgãos. 

4. As listas concorrentes deverão dar entrada na Sectraeria do Clube até às 19 horas do segundo dia 
anterior à realização do ato eleitoral, acompanhas ddaas respetivas declarações individuais de 
aceitação dos candidatos. 

5. O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral verificar áa conformidade das listas, mandando afixar as 
que estiverem de acordo com os Estatutos e o presente Regulamento Eleitoral. 

6. Verificando-se alguma não conformidade de um ou masi membros que integram as listas a sufrágio, 
o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral notificará o seu primeiro subscritor no sentido de sanar 
a não conformidade ou proceder à substituição do ou dos membros que não reúnam condições de 
elegibilidade nos termos destes Estatutos. 

7. As listas concorrentes serão designadas alfabetiecanmte, de acordo com o dia e hora do seu 
recebimento. 

8. Cada lista poderá designar, como escrutinador, uemp rresentante para integrar a Mesa Eleitoral, 
auxiliando a Mesa da Assembleia-Geral no acompanhaemnto das votações e nas operações de 
contagem dos votos. 

9. A Direção organizará o recenseamento dos sócios eitloeres e apresentá-lo-á em duplicado à Mesa 
da Assembleia-Geral.  

10. Competirá sempre ao Presidente da Mesa da Assemblae-iGeral manter a ordem e a disciplina da 
assembleia e garantir a estrita observância das disposições que regulam o ato eleitoral.  

11. À lista proclamada vencedora será conferida posse eplo Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, 
durante o mês de julho, após o ato eleitoral. 

 

Aprovado pela Direção do Amarante Futebol Clube a 28 de outubro de 2010  
 

Aprovado pela Assembleia-Geral do Amarante Futebol Clube a 19 de novembro de 2010  
 

A Direção 
 

 
A Assembleia-Geral  
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