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Regulamento Interno da  
Assembleia Geral 

 
Artigo 1º 

(Definição)   

 A Assembleia Geral da Escuderia Castelo Branco é órgão representativo de todos 

os sócios do Clube. 

Artigo 2º 

(Local) 

 A Assembleia Geral reunirá em sessão Ordinária ou Extraordinária, na sede do 

clube ou em qualquer outro local a definir pela Mesa, devendo nesse caso ser expresso o 

local da reunião, na respectiva convocatória. 

Artigo 3º                     

(Competência) 

 Compete à Assembleia Geral: 

 a) Eleger os órgãos sociais do Clube, bem como proceder à sua destituição; 

 b) Apreciar discutir e votar o relatório de actividades e contas da Direcção e 

parecer do Conselho Fiscal que sobre as mesmas se pronunciar; 

 c) Apreciar e votar o orçamento da Direcção, sempre que este for apresentado; 

 d) Proceder à atribuição e destituição da qualidade de sócios honorários; 

e) Exercer o poder disciplinar; 

 f) Alterar os estatutos do clube, bem como aprovar e alterar os regulamentos 

internos; 

 g) Estabelecer o valor da jóia de admissão e das quotas; 

 h) Deliberar sobre os recursos interpostos; 

 i) Analisar, discutir e deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse geral que lhe 

sejam apresentados. 
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Artigo 4º 

(Reuniões e funcionamento) 

 1. A Assembleia Geral reúne anualmente, ordinariamente e em sessão 

extraordinária, por convocação da Mesa, por iniciativa própria ou por requerimento da 

Direcção, do Conselho Fiscal ou de um grupo de pelo menos 25 sócios no pleno gozo dos 

seus direitos. 

 2. A Assembleia Geral poderá ser convocada pela Mesa da Assembleia Geral, para 

tratar da apreciação de recursos que lhe sejam apresentados. 

 3. A Assembleia Geral será convocada pelo presidente da Mesa, de acordo com os 

Estatutos. 

 4. As reuniões das Assembleias Gerais, serão integralmente registadas em sistema 

áudio, para posterior elaboração da respectiva acta e apenas para esse efeito. 

Artigo 5º 

(Competências da Mesa da Assembleia Geral) 

 Compete à Mesa da Assembleia Geral, para além de outras funções que lhe sejam 

atribuídas pelos estatutos e pelo presente regulamento, receber todas as propostas, 

moções e requerimentos que devam ser discutidas e votadas na mesma, admitindo-as ou 

rejeitando-as, sem prejuízo da possibilidade de recurso para a Assembleia Geral.  

Artigo 6º 

(Composição da Mesa) 

 1. A Mesa da Assembleia Geral, será composta por um Presidente, um Vice-

Presidente e um Secretário. 

 2. Na ausência do Presidente cabe ao Vice-Presidente substitui-lo. 

 3. Em todas as reuniões da Assembleia Geral, a Mesa deverá estar sempre 

completa. 

4. A falta de qualquer membro deverá ser suprida pela Assembleia Geral por 

nomeação de entre os sócios presentes, apenas para a reunião onde tal ausência se 

verificar.  
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5. Em qualquer reunião da Assembleia Geral, na ausência de todos os elementos 

da Mesa, será nomeada uma Mesa "Ad-hoc", entre os associados presentes, por 

indicação da Direcção. 

6. A Assembleia Geral não poderá funcionar sem que a Mesa tenha um mínimo de 

dois elementos, cabendo nesse caso, ao Presidente o voto de qualidade. 

Artigo 7º 

 (Competências do Presidente da Mesa) 

 1. Representar a Assembleia Geral e presidir à Mesa. 

 2. Presidir à Assembleia, declarar a sua abertura, suspensão, encerramento e 

dirigir os trabalhos. 

 3. Conceder e retirar a palavra aos sócios e aos membros dos órgãos sociais, 

assegurando a ordem dos debates. 

 4. Convocar a Assembleia Geral e fixar a Ordem de Trabalhos, ouvindo a Direcção, 

o Conselho Fiscal, ou os requerentes de convocações extraordinárias. 

  5. Colocar à discussão e votação as propostas, moções, reclamações e 

requerimentos admitidos. 

 6. Assegurar o cumprimento dos Estatutos, do presente regulamento e das 

deliberações da Assembleia. 

Artigo 8º 

 (Competências do Vice-Presidente da Mesa) 

 1. Substituir o Presidente nas suas ausências ou impedimentos. 

 2. Ajudar o Presidente no desempenho das suas funções. 

 3. Desempenhar as funções que lhe sejam delegadas. 

Artigo 9º 

 (Competências do Secretário da Mesa)  

 1. Proceder à conferência da lista de presenças nas reuniões da Assembleia Geral, 

tendo como suporte uma lista, que deverá ser subscrita pelos presentes, a qual faz parte 

integrante da acta, como anexo, e registar as votações.  
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2. Organizar as inscrições dos sócios que pretendam usar da palavra. 

 3. Servir de escrutinador. 

4. Elaborar as actas das reuniões, que após serem aprovadas serão assinadas 

pelos membros de Mesa da Assembleia Geral.  

 

Artigo 10º 

(Ordem de Trabalhos) 

 1. A Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral, não deve ser preterida. 

 2. Pode, porém, a Assembleia Geral, deliberar alterar a precedência da apreciação 

dos pontos da Ordem de Trabalhos. 

Artigo 11º 

(Aprovações e Deliberações) 

 1. Todas as aprovações e deliberações serão tomadas por maioria simples dos 

sócios presentes, com excepção das deliberações que exijam uma maioria qualificada, ou 

unanimidade, nos termos definidos nos Estatutos. 

 2. As votações da Assembleia Geral realizam-se por braço no ar, salvo o disposto 

no número seguinte. 

 3. Serão necessariamente tomadas por voto secreto, todas as deliberações 

referentes a pessoas, bem como as deliberações em que tal seja solicitado por 

requerimento de 30% dos sócios presentes. 

 4. O exercício do direito de voto é pessoal, não sendo delegável, nem podendo ser 

exercido por correspondência. 

 5. Quando a votação produzir empate, a proposta, requerimento, moção, 

reclamação, sobre a qual tiver recaído, será colocada de novo em discussão, a que se 

seguirá nova votação. 

 6. Produzido segundo empate a matéria sobre a qual tiver recaído, considerar-se-á 

rejeitada. 
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Artigo 12º 

(Deveres dos sócios) 

 1. Comparecer às reuniões da Assembleia Geral; 

 2. Respeitar a Ordem dos trabalhos, a dignidade da Assembleia e de todos os 

sócios presentes; 

          3. Observar as disposições Estatutárias e acatar a autoridade do Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral, bem como respeitar as deliberações tomadas; 

 4. Contribuir para a eficácia dos trabalhos da Assembleia Geral. 

Artigo 13º 

(Direitos dos sócios no pleno gozo dos seus direitos) 

  1. Usar da palavra quando lhe for conferido o direito de uso da mesma pelo 

Presidente da Mesa, inscrevendo-se previamente para o efeito; 

 2. Participar nas votações que forem realizadas; 

 3. Apresentar moções, propostas, requerimentos e ou reclamações, dirigindo as 

mesmas à Mesa da Assembleia Geral; 

 4. Solicitar à Mesa da Assembleia Geral, documentação que considere necessária 

e pertinente para análise prévia de determinadas matérias ou documentos, e que seja 

objecto de discussão em Assembleia Geral futura, desde que tais matérias ou 

documentos estejam agendados para discussão na respectiva ordem de trabalhos.   

5. Pedir as explicações ou os esclarecimentos que entender convenientes, aos 

órgãos sociais, ou a outros sócios, fazendo-o sempre através da Mesa da Assembleia 

Geral. 

6. Apresentar declarações de voto de vencido, enunciando as razões que o 

justifiquem, sobre qualquer votação em que intervenha, a qual deverá ser feita por escrito, 

e entregue na Mesa e até final da reunião da Assembleia Geral e arquivada em apenso à 

acta, após ser dado conhecimento do seu teor aos sócios presentes na reunião.  

§ - Único: A declaração de voto não é permitida no caso de votação através de 

voto secreto. 
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 7. Querendo, exercer o direito de resposta, sempre que for questionado, e fazer 

uso do direito de defesa da honra, quando esta for posta em causa, solicitando-o à Mesa 

que lhe conferirá a palavra para o efeito. 

Artigo 14º 

(Direito do sócio orador) 

 O sócio orador não poderá ser interrompido no seu direito de uso da palavra, 

excepto pelo Presidente da Mesa, e apenas para o advertir, ou retirar-lhe a palavra 

quando o seu discurso se torne injurioso ou ofensivo, bem como quando se desvie do 

tema que determinou o pedido de uso da palavra, ou quando exceder o tempo que lhe for 

concedido, e ainda para suspender os trabalhos. 

 

Artigo 15º 

(Moção) 

 1. É considerada moção, um texto que defenda uma ou várias ideias ou uma 

estratégia de actuação, a qual deverá ser previamente redigida, e entregue na Mesa, e 

sendo apresentada por mais do que um proponente, pelo primeiro sócio que a apresentar 

e subscrever. É o documento, ou meio de trabalho, que se destina a estabelecer 

princípios, conceitos, de orientação e doutrina, visando fundamentalmente o impedimento 

da discussão, quer pela inutilização ou afastamento dela. Pode também afastar questões 

prejudiciais que possam impedir a discussão. 

 2. O texto da moção, deve ser entregue na Mesa, que deliberará sobre a sua 

admissibilidade, e sem prejuízo de recurso para a Assembleia Geral no caso de ser 

rejeitada. 

3. Após ser admitida, a moção será discutida na generalidade, podendo ser 

discutida em sede de especialidade se tal for solicitado, e consequentemente votada em 

conformidade.  
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Artigo 16º 

(Proposta) 

 1. É considerada proposta, o texto com um ou vários pontos que propõe uma ou 

várias acções, a qual deverá ser previamente redigida e entregue na Mesa pelo seu 

proponente, ou sendo apresentada por mais do que um proponente, pelo primeiro sócio 

que a apresentar e subscrever. 

2. O texto da proposta, deve ser entregue na Mesa, que deliberará sobre a sua 

admissibilidade, e sem prejuízo de recurso para a Assembleia Geral no caso de ser 

rejeitada. 

3. Após ser admitida, a proposta será discutida e votada na generalidade, podendo, 

se tal for solicitado, ser discutida em sede de especialidade e consequentemente ser 

votada em conformidade. 

Artigo 17º 

(Requerimento) 

 1. É considerado requerimento, um texto com um único ponto que pretende ser 

uma tomada de posição imediata quanto ao funcionamento da Assembleia, ou 

relativamente a qualquer situação especifica. 

2. O requerimento poderá ser previamente redigido e entregue na Mesa, ou 

apresentado verbalmente por qualquer sócio presente na Assembleia, e no pleno gozo 

dos seus direitos, sendo votado imediatamente, sem direito a discussão. 

 3. O requerimento pode ou não ser aceite pela Mesa, devendo o proponente ou 

proponentes, em caso de rejeição, recorrer para a Assembleia Geral, que procederá a 

uma votação sobre a sua admissão à Mesa. 

Artigo 18º 

(Reclamação ou pergunta à Mesa) 

 A reclamação ou pergunta, deverá ser sempre dirigida verbalmente, única e 

exclusivamente à Mesa da Assembleia Geral, sendo que o sócio que usar de tal 
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prerrogativa, o deverá fazer apenas para expressar e explicar o seu teor e fundamento, 

usando do tempo que lhe for concedido para o efeito. 

Artigo 19º 

(Pedido de esclarecimento a um sócio) 

 1. A palavra para pedido de esclarecimento sobre qualquer intervenção, 

requerimento ou outra figura regulamentar, limitar-se-á à formulação sintética de pergunta  

ao sócio que for o seu autor, devendo o sócio requerente, fazê-lo através da Mesa da 

Assembleia Geral e apenas no tempo que lhe for concedido para o efeito. 

 2. A palavra para esclarecimento será concedida pela Mesa tendo em conta: 

 a) Garantir o devido esclarecimento dos sócios e da Assembleia Geral sobre 

qualquer questão suscitada ou o teor de qualquer intervenção realizada;   

b) Evitar a monopolização do debate por quaisquer sócios. 

 c) Garantir a necessária celeridade dos trabalhos. 

Artigo 20º 

(Direito de resposta) 

 1. Direito de resposta será o pedido da palavra à Mesa para que qualquer sócio 

que seja visado numa intervenção de outrem, possa responder a intervenções que 

versem sobre a sua intervenção imediatamente anterior, bem como para defesa da honra, 

sendo caso disso, fazendo-o no tempo que lhe for concedido para o efeito. 

 2. Caberá à Mesa em última instância, decidir sobre a admissibilidade do pedido. 

 3. A palavra para explicação será concedida ao sócio visado, caso este o requeira, 

pelo período que lhe for conferido para tal. 

Artigo 21º 

(Alteração do Regulamento) 

 1. O presente regulamento só poderá ser alterado em Assembleia Geral por 

proposta da Direcção, ou de um grupo de 25 sócios no pleno gozo dos seus direitos. 

 2. A proposta apenas será discutida e votada, desde que estejam presentes na 

reunião, a maioria dos sócios proponentes. 
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3. As propostas de alteração deverão ser entregues à Mesa com, pelo menos, 8 

dias de antecedência, relativamente à reunião da Assembleia Geral onde tal ser vier a 

verificar, constando para o efeito da respectiva ordem de trabalhos. 

 4. As propostas de alterações a introduzir terão de ser aprovadas por 3/4 dos 

sócios presentes na Assembleia Geral, expressamente convocada para esse fim. 

Artigo 22º 

 (Interpretação e integração de lacunas) 

  Compete à Mesa da Assembleia Geral, sem prejuízo de recurso para Assembleia 

Geral, interpretar as disposições e integrar as lacunas do presente Regulamento, de 

acordo e em conformidade com os Estatutos do Clube e da lei geral.                             

Artigo 23º 

(Entrada em vigor) 

 O presente Regulamento, após aprovação pela Assembleia Geral, entra 

imediatamente em vigor. 

 
 

Aprovado em Assembleia Geral em 24.03.2017 
 


