
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO INTERNO 
 

O presente Regulamento Interno tem como objeto 
complementar e esclarecer os Estatutos do COMM 

 
 
 

CAPÍTULO I 
Dos Associados 

 
Artigo 1º 

Pedidos de admissão 
1. Os candidatos a associados apresentarão à Direção o 

seu pedido individualmente ou mediante proposta de 
dois associados efetivos no pleno gozo dos seus 
direitos. 

2. Quando se refiram a pessoas singulares os pedidos 
deverão ser acompanhados de prova sumária da sua 
qualidade. 

3. Quando se refiram a outras entidades os pedidos 
deverão ser acompanhados de fundamentação para 
apresentação na Assembleia-Geral segundo os 
Estatutos. 

4. Os associados com quotas em atraso, podem solicitar 
a sua readmissão mediante proposta à Direção que 
decidirá as condições da sua reintegração. 

 
 
 
 
 



Artigo 2º 
Da admissão 

1. A Direção decidirá, no âmbito das suas 
competências, do pedido de admissão num máximo 
de sessenta dias após a sua ressecção. 

 

Artigo 3º 
Da aquisição dos direitos sociais 

1. A aquisição da qualidade de associado do COMM 
opera-se após comunicação, oral e escrita, da 
decisão da Direção e mediante o pagamento das 
contribuições. 

2. Adquirem a qualidade de associados honorários, com 
proposta favorável da Direção e após deliberação  da 
Assembleia Geral. 

 

Artigo 4º 
Joia, quotas e contribuições financeiras 

1. A joia de admissão, caso aplicável, deverá ser paga 
de uma só vez, salvo se mediante apresentação de 
requerimento à Direção fundamentado esta autorizar 
o seu pagamento no máximo em cinco prestações. 

2. As quotas são anuais e devem ser pagas até ao dia 
trinta e um de Março do ano a que respeitam. 

3. Os associados reformados ou em situação análoga, 
terão uma redução de cinquenta por cento do valor 
fixado para o sócio efetivo. 

4. Os associados mencionados no nº 3 do Artigo 11º 
dos Estatutos, estão sujeitos ao pagamento de uma 
quota do seguinte modo: 

a) Os sócios honorários estão isentos; 
b) Os sócios aderentes estão isentos até 

terminarem o curso da ENIDH, mas passarão 

a pagar quotas como sócios efetivos a partir 
do momento em que entrarem no mercado de 
trabalho; 

c) Os sócios natura pagarão uma quota no valor 
de cinquenta por cento da quotização dos 
sócios efetivos no ativo, podendo ter redução 
ou mesmo isenção formulando um pedido 
fundamentado à Direção e esta o aceitar por 
escrito, fixando os valores ou isentando; 

d) Os sócios institucionais pagarão quotas de 
valor igual ao dos sócios efetivos no ativo, 
podendo ter redução ou mesmo isenção, 
apresentando à Direção um pedido 
fundamentado e esta o aceitar por escrito. 

 
 

CAPÍTULO II 
Dos órgãos sociais 

 

Secção I 
 

Artigo 5º 
Convocação da Assembleia Geral Eleitoral 

1. A Assembleia Geral, funcionando como Assembleia 
Eleitoral é convocada com antecedência mínima de 
sessenta e cinco dias por comunicação do Presidente 
da Mesa enviada a todos os associados por meios 
electrónicos. 

2. Da convocatória constará o dia, hora e local da 
Assembleia, órgãos a preencher com a eleição, bem 



como o limite para apresentação das candidaturas e 
local de afixação das listas de eleitores e candidaturas. 

 
 

Artigo 6º 
Capacidade eleitoral 

1. São eleitores todos os associados efetivos no pleno 
gozo dos seus direitos e cuja situação contributiva 
esteja regularizada. 

2. Considera-se situação contributiva regularizada se o 
associado tiver efetuado o pagamento das quotas e 
eventuais contribuições financeiras do ano em curso. 
 

Artigo 7º 
Cadernos Eleitorais 

1. A lista de eleitores no pleno gozo dos seus direitos, 
rubricada pelo Presidente da Comissão Eleitoral será 
afixada em local a indicar dez dias depois da 
expedição dos avisos convocatórios da Assembleia 
Geral Eleitoral. 

2. Qualquer associado poderá nos quinze dias 
seguintes, reclamar por escrito da inclusão ou 
omissão de qualquer eleitor. 

3. As reclamações serão apreciadas pela Comissão 
Eleitora no prazo máximo de cinco dias a contar da 
receção. 

4. Da decisão é dado conhecimento aos interessados. 

 
Artigo 8º 

Da Comissão Eleitoral 
1. A Comissão Eleitoral é constituída por: 

a) A Mesa da Assembleia Geral; 
b) Dois elementos de cada lista candidata. 

2. Compete à Comissão Eleitoral efetuar as diligências 
necessárias para o ato eleitoral e decidir sobre 
questões do mesmo, nos termos do presente 
regulamento. 

3. Presidirá à Comissão Eleitoral o Presidente da 
Assembleia Geral. 

4. Compete nomeadamente ao Presidente da 
Comissão enviar a todos os associados, pelos meios 
electrónicos disponíveis, a composição de cada lista 
candidata no máximo dentro de cinco dias após o 
termo do prazo de propositura. 

5. As decisões são tomadas por maioria. 
 

Artigo 9º 
Do ato eleitoral 

1. À hora marcada para o inicio da Assembleia Geral 
Eleitoral, o Presidente da Comissão Eleitoral abrirá a 
sessão. 

2. O inicio da votação será  anunciada pelo Presidente e 
decorrerá durante oito horas consecutivas. 

3. A votação será realizada mediante identificação do 
associado ou comprovada por dois associados 
devidamente identificados. 

4. É admitido o voto por correspondência dirigido ao 
Presidente da Mesa com cinco dias de antecedência 
em relação à data do ato eleitoral. 

5. Dentro do subscrito do número anterior estará outro, 
sem nenhuma identificação, contendo o boletim de 
voto. 

6. A delegação de voto é feita por escrito contendo 
todos os elementos de identificação do seu autor e do 
delegado, devidamente assinada e dirigida à Mesa. 



7. Após ser aceite delegação de voto, o delegado 
procederá à votação. 

 

Artigo 10º 
Apuramento e proclamação 

1. A proclamação da lista eleita é feita após o 
apuramento. 

2. A lista apurada é aquela que reunir mais votos. 
3. O apuramento é feito pela Comissão Eleitoral. 

 

Artigo 11º 
Apresentação de candidaturas 

1. As listas das candidaturas deverão ser subscritas por 
um mínimo de vinte e cinco associados. 

2. Os candidatos propostos não podem subscrever 
qualquer outra lista. 

3. A propositura das listas será feita à Comissão 
Eleitoral até trinta e cinco dias antes do ato eleitoral. 

4. As candidaturas serão sempre acompanhadas da 
indicação dos lugares para que os candidatos são 
propostos, bem como a sua aceitação. 

5. A declaração de aceitação tem que ser feita por 
escrito. 

6. A lista candidata terá de preencher todos os lugares 
do órgão nos termos estatutários e apresentar pelo 
menos: 

a) Um suplentes para a Assembleia Geral; 
b) Dois suplentes para a Direção; 
c) Um suplentes para o Conselho Fiscal. 

7. O número de suplentes não pode ser superior a 
metade dos lugares efetivos. 

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

9. Serão afixados em local a indicar as listas candidatas 
após a sua receção e admissão ou exclusão. 

 

Artigo 12º 
Da apreciação das candidaturas 

1. Cabe à Comissão Eleitoral apreciar as listas 
propostas se estas se encontram conforme os 
Estatutos e o presente Regulamento. 

2. Da admissão ou exclusão da lista cabe recurso para 
uma Comissão de Recurso dentro de dois dias após 
a fixação. 

3. A Comissão de Recurso é constituída por: 
a) O Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral; 
b) O Vice-Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral; 
c) O Presidente da Direção; 
d) Dois elementos  da lista excluída. 

4. A Comissão decidirá no máximo de cinco dias. 
5. Cada elemento disporá de um voto. 
6. A decisão será tomada por maioria. 

 

Artigo 13º 
Posse 

Os órgãos eleitos tomarão posse até ao trigésimo dia após o 
ato eleitoral. 
 

 

SECÇÂO II 
Da Assembleia Geral 

 
Artigo 14º 



Votação 
1. A delegação de voto permitida no Artigo 17º, nº2 

dos Estatutos é elaborada por escrito com a 
identificação dos seus intervenientes, intenções 
de voto, assinada e apresentada ao Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral, em votações 
secretas nos termos estatutários a delegação 
será feita nos termos do artigo 9º, nºs 6 e 7 do 
presente Regulamento. 

2. Não é permitido o voto por correspondência na 
Assembleia Geral quer ordinária quer 
extraordinária. 

3. Não é aplicado o número anterior se a 
Assembleia for especialmente convocada para a 
dissolução do COMM e proceder-se-á nos 
termos do Artigo 9º, nºs 4 e 5 do Regulamento. 

 

 
 
 
 
 
 

SECÇÃO III 
Da Direção 

 
Artigo 15º 

Delegações Regionais 

1. Na primeira reunião após a tomada de posse, a Direção 
eleita nomeará o, ou os responsáveis pela respetivas 
Delegações Regionais. 
2. Os responsáveis nomeados no alínea 1. responderão 
perante o Presidente da Direção. 

 
Artigo 16º 

Núcleo Museológico 
1. Compete à Direção nomear um responsável para a 

área do Núcleo Museológico que deverá gerir de forma 
integrada o património museológico e a biblioteca. 

2. O responsável proporá à Direção a inclusão de novas 
peças e do seu interesse. 

3. O responsável nomeado poderá ou não, acumular esta 
função com a do património físico, nomeadamente o 
das instalações do COMM. 

 
 
 
 
 
 
 

Lisboa, 28 de março de 2019 


