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sura ou quando tenha sido escrita qualquer palavra.
c) Não se considera voto nulo o boletim de voto no qual 

a cruz, embora não perfeitamente desenhada ou excedendo 
os limites do quadrado, assinale inequivocamente a vontade 
do votante.

Artigo 13.º

1- Logo que a votação tenha terminado, proceder-se-á em 
cada mesa à contagem dos votos e elaboração da acta com os 
resultados devidamente assinada pelos elementos da mesa.

2- No prazo de cinco dias úteis após a data da votação, a 
mesa da assembleia geral procederá à abertura e contagem 
dos votos por correspondência.

3- Após a recepção das actas de todas as mesas, a mesa da 
assembleia geral procederá ao apuramento final, elaborando 
a respectiva acta, e fará a proclamação da lista vencedora, 
afixando-a na sede do sindicato e suas delegações.

Artigo 14.º

1- Pode ser interposto recurso, com fundamento em irre-
gularidades do acto eleitoral, o qual deverá ser apresentado 
à mesa da assembleia geral até três dias após a afixação dos 
resultados.

2- A mesa da assembleia geral deverá apreciar o recurso 
no prazo de 48 horas, sendo a decisão comunicada aos re-
correntes por escrito, e afixada na sede do sindicato e suas 
delegações.

3- Da decisão da mesa da assembleia geral cabe recurso 
para a assembleia geral, que será convocada expressamente 
para o efeito nos oito dias seguintes ao seu recebimento e que 
decidirá em última instância.

4- O recurso para a assembleia geral tem de ser interposto 
no prazo de vinte e quatro horas após a comunicação da de-
cisão referida no número 2 deste artigo.

Artigo 15.º

O presidente da mesa da assembleia geral conferirá posse 
aos membros eleitos, no prazo de dez dias após a eleição, sal-
vo se tiver havido recurso, caso em que a posse será conferi-
da no prazo de cinco dias, após decisão da assembleia geral.

Artigo 16.º

A resolução dos casos não previstos e das dúvidas sus-
citadas serão da competência da mesa da assembleia geral.

Registado em 23 de abril de 2021, ao abrigo do artigo 
449.º do Código do Trabalho, sob o n.º 12, a fl. 147 do livro 
n.º 2.

Sindicato da Banca, Seguros e Tecnologias - MAIS 
SINDICATO - Alteração

Alteração de estatutos aprovada em 13 de abril de 2021, 
com última publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 27, de 22 de julho de 2020.

CAPÍTULO I

Constituição

SECÇÃO I

Constituição e âmbito

Artigo 1.º

Denominação e âmbito profissional

O Sindicato da Banca, Seguros e Tecnologias - MAIS 
SINDICATO, adiante também designado por MAIS SINDI-
CATO ou sindicato, é uma associação de trabalhadores, de 
duração indeterminada, para a defesa e promoção dos seus 
interesses socioprofissionais e abrange todos os trabalha-
dores que nele livremente se filiem e exerçam a atividade 
profissional independentemente da sua profissão, vínculo, 
função ou categoria profissional em:

a) Grupos financeiros ou empresas financeiras em ligação
de grupo;

b) Instituições de crédito, sociedades financeiras, socieda-
des e empresas interbancárias de serviços, empresas de câm-
bios, agrupamentos complementares de empresas e socieda-
des e empresas de serviços auxiliares;

c) Setores de seguros ou em atividades afins ou com eles
conexas, mesmo se em empresas ou estabelecimentos de 
saúde ou assistência;

d) Banco central e empresas associadas, entidades de su-
pervisão do sistema financeiro e segurador, institutos de in-
vestimento, de financiamento e de gestão da dívida pública, 
entidades gestoras de fundos de pensões, entidades gestoras 
de patrimónios e entidades gestoras de fundos de investi-
mento;

e) Empresas prestadoras de serviços, de consultadoria, au-
ditoria e de novas tecnologias da área dos sistemas de infor-
mação;

f) Empresas de trabalho temporário que prestem serviços
às instituições e entidades referidas nas alíneas anteriores;

g) Organizações que agrupem as entidades mencionadas
nas alíneas anteriores.

Artigo 2.º

Âmbito geográfico e sede 

O MAIS SINDICATO abrange todo o território nacional 
e tem sede em Lisboa. 

SECÇÃO II

Princípios fundamentais

Artigo 3.º

FINS

1- O MAIS SINDICATO tem como objetivo essencial a
defesa intransigente dos interesses profissionais, económicos 
e sociais dos seus associados, adota os princípios do sindica-
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lismo democrático, o que implica:
a) A independência e autonomia do sindicato em relação 

às entidades patronais e suas organizações, ao Estado, a 
quaisquer partidos políticos e às instituições religiosas;

b) A consagração do exercício do direito de tendência no 
conselho geral, regulado nos termos destes estatutos;

c) O respeito pelas opções políticas e religiosas dos asso-
ciados.

2- A adoção daqueles princípios constitui também o sin-
dicato na obrigação de, nomeadamente, exercer e defender 
o direito:

a) À livre negociação e celebração de instrumentos de re-
gulamentação coletiva de trabalho;

b) Ao trabalho, ao salário digno e à garantia da estabili-
dade de emprego, não admitindo o despedimento sem justa 
causa;

c) Ao livre exercício da atividade sindical;
d) À greve;
e) À formação profissional;
f) À igualdade de oportunidades;
g) À não discriminação;
h) O exercício dos demais direitos previstos na lei e nestes 

estatutos.

Artigo 4.º

Filiação noutras organizações sindicais

O MAIS SINDICATO está filiado na UGT - União Geral 
de Trabalhadores, na FEBASE - Federação do Setor Finan-
ceiro e na UNI - Union Network Internacional.

Artigo 5.º

Competências

Para a realização dos seus fins, compete ao sindicato:
a) Propor, negociar e outorgar instrumentos de regulamen-

tação coletiva de trabalho, ou acordos de natureza laboral 
aplicáveis aos seus associados, bem como exigir o seu cum-
primento;

b) Declarar a greve e pôr-lhe termo;
c) Intervir na defesa dos associados em situações resultan-

tes das relações laborais ou sindicais, desde que estejam em 
causa princípios e valores que o MAIS SINDICATO defen-
da;

d) Prestar assistência jurídica e judiciária aos associados 
em conflitos resultantes das situações referidas na alínea 
anterior, sem prejuízo da sua análise caso a caso, podendo 
rejeitar esse apoio, fundamentadamente;

e) Criar e gerir estruturas de proteção da saúde, nomea-
damente as previstas nos instrumentos de regulamentação 
coletiva de trabalho aplicáveis;

f) Criar, gerir e administrar organizações e estruturas, ins-
tituições ou empresas de carácter económico, por si só ou em 
parceria com outras entidades, para prestação de serviços aos 
associados e seus familiares e para uma melhor gestão das 
suas estruturas administrativas, nas seguintes áreas:

 – Proteção da saúde;
 – Sociais, desportivas e culturais;
 – Formação profissional e sindical;

 – Organização administrativa do sindicato;
 – Prestação de outros serviços que possam melhorar a 

qualidade de vida.
g) Receber a quotização dos associados e demais receitas.

CAPÍTULO II

Sócios, quotização e regime disciplinar

SECÇÃO I

Sócios e quotização

Artigo 6.º

Admissão

1- O pedido de admissão implica a aceitação expressa dos 
estatutos do sindicato e o seu integral respeito.

2- A direção pode recusar, de forma fundamentada, a ad-
missão a sócio do MAIS SINDICATO, podendo o candidato 
recorrer da decisão para o conselho geral.

Artigo 7.º

Manutenção da qualidade de sócio

1- Mantêm a qualidade de sócio, com os direitos e deveres 
consignados nos presentes estatutos, os associados que te-
nham passado à situação de pré-reforma e reforma.

2- Os associados que se encontrem no exercício de funções 
na Assembleia da República, no Governo da República, As-
sembleias Legislativas Regionais, nos Governos Regionais, 
nos órgãos executivos da Administração Regional e Local ou 
nos órgãos de gestão e de fiscalização das entidades referidas 
no artigo 1.º destes estatutos mantêm a qualidade de sócios, 
com os direitos e deveres consignados nos presentes estatu-
tos, exceto quanto ao direito de exercício de qualquer cargo 
ou funções sindicais.

3- A exceção referida na parte final do número anterior 
não se aplica aos sócios que exerçam funções em órgãos 
executivos da administração regional e local a tempo parcial.

4- Por deliberação da direção podem manter a qualidade 
de sócios os trabalhadores que, temporariamente, se encon-
trem a exercer a sua atividade profissional no estrangeiro ou 
estejam na situação de licença sem retribuição, desde que 
paguem a quotização devida.

5- Mantêm, ainda, a qualidade de sócios os trabalhadores 
que tenham sido despedidos e cuja ação judicial, patrocinada 
pelo sindicato, ainda não tenha transitado em julgado.

Artigo 8.º

Direitos dos sócios

1- São direitos dos sócios:
a) Participar e intervir na vida do sindicato, bem como 

ser informado da sua atividade, nomeadamente através dos 
meios digitais e das publicações do sindicato;

b) Eleger e ser eleito, nas condições definidas nestes esta-
tutos, para qualquer cargo ou funções sindicais;
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c) Beneficiar de apoio sindical, jurídico e judiciário do 
sindicato, no que decorra das suas relações de trabalho ou 
da sua atividade sindical, exercida no âmbito definido nestes 
estatutos, sem prejuízo do disposto nas alíneas c) e d) do 
artigo 5.º;

d) Utilizar as instalações do sindicato no respeito pelas 
normas fixadas pela direção;

e) Solicitar ao conselho fiscalizador de contas esclareci-
mentos quanto à situação económica e financeira do sindi-
cato;

f) Beneficiar do fundo de greve e solidariedade e de outros 
fundos, de acordo com os respetivos regulamentos;

g) Impugnar, nos termos dos presentes estatutos, os atos 
de qualquer órgão do sindicato que considere ilegais ou anti 
estatutários;

h) Beneficiar dos demais direitos consignados nos presen-
tes estatutos.

2- Os sócios que tenham sido eleitos ou nomeados para 
qualquer cargo ou funções sindicais desempenham gratui-
tamente essa atividade, sendo, no entanto, assegurada pelo 
sindicato a reposição de qualquer prestação pecuniária que 
tenham deixado de receber em resultado do respetivo exer-
cício.

3- Se a situação financeira do sindicato não permitir dar 
cumprimento ao disposto no número anterior, cabe ao con-
selho geral, por proposta da direção, definir as condições em 
que o cargo ou as funções sindicais são exercidas.

Artigo 9.º

Deveres dos sócios

São deveres dos sócios:
a) Respeitar os princípios fundamentais do sindicato e 

cumprir as deliberações dos seus órgãos, bem como as dis-
posições dos estatutos e demais regulamentos;

b) Pagar regularmente as quotas;
c) Desempenhar com dignidade os cargos ou funções sin-

dicais para que forem eleitos ou designados;
d) Comunicar imediatamente ao sindicato qualquer altera-

ção de dados necessários para a sua manutenção e identifica-
ção enquanto sócio do MAIS SINDICATO.

Artigo 10.º

Suspensão de sócio

São suspensos os sócios que:
a) Se atrasem no pagamento das suas quotas por período 

superior a três meses e que depois de interpelados por escrito 
para pagarem não o façam no prazo que lhes for fixado;

b) Tenham sido objeto de medida disciplinar de suspensão.

Artigo 11.º

Perda da qualidade de sócio(a)

Perdem a qualidade de sócios os que:
a) Deixem de exercer a atividade profissional no âmbito 

profissional do sindicato definido nos presentes estatutos, 
salvo se tiverem sido despedidos e cuja ação judicial de im-
pugnação do despedimento seja patrocinada pelo sindicato e 

ainda não tenha transitado em julgado;
b) Peçam a demissão;
c) Deixem de pagar quotas durante o período de seis meses 

e, depois de avisados por escrito, não o tenham feito no prazo 
de 30 dias;

d) Tenham sido objeto de medida disciplinar de expulsão. 

Artigo 12.º

Readmissão de sócio(a)

Os trabalhadores que tenham perdido a qualidade de só-
cio poderão ser readmitidos, nos termos e nas condições exi-
gidos para a admissão.

Artigo 13.º

Quotização

Compete ao conselho geral, sob proposta da direção, 
aprovar o regulamento de quotização.

SECÇÃO II

Regime disciplinar

Artigo 14.º

Poder disciplinar

1- O poder disciplinar sobre os sócios do sindicato é exer-
cido pelo conselho de disciplina, mediante procedimento es-
crito e com observância do contraditório.

2- Compete ao conselho geral, sob proposta do conselho 
de disciplina, aprovar o regulamento disciplinar, que definirá 
os termos do procedimento, nomeadamente o exercício do 
direito de defesa.

Artigo 15.º

Sanções disciplinares

1- Podem ser aplicadas as seguintes sanções disciplinares:
a) Repreensão por escrito;
b) Suspensão até 30 dias;
c) Suspensão de 31 a 90 dias;
d) Perda do mandato para que tenha sido eleito;
e) Expulsão.
2- As sanções de perda do mandato e de expulsão só serão 

aplicadas aos casos de grave violação de deveres fundamen-
tais consignados nestes estatutos e na lei.

3- A infração disciplinar prescreve ao fim de um ano a con-
tar do momento em que teve lugar, exceto se a mesma cons-
tituir crime, caso em que será aplicável o prazo de prescrição 
deste se superior.

4- O procedimento disciplinar deve iniciar-se nos 45 dias 
subsequentes àquele em que o conselho de disciplina teve 
conhecimento da infração e do presumível infrator.

5- A instauração do procedimento interrompe o prazo esta-
belecido no número 3.

6- O conselho de disciplina pode suspender preventiva-
mente o associado se da participação resultarem fortes indí-
cios da prática pelo associado de atos que determinem com 
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toda a probabilidade a aplicação da sanção de perda do man-
dato para que tenha sido eleito ou de expulsão.

Artigo 16.º

Recurso

1- Das deliberações do conselho de disciplina, com exce-
ção da prevista no número 6 do artigo anterior, cabe sempre 
recurso para o conselho geral, o qual será interposto no prazo 
de 15 dias, a contar da data da respetiva notificação, em re-
querimento dirigido ao presidente do conselho de disciplina 
acompanhado da devida fundamentação, devendo por este 
ser remetido à mesa da assembleia geral acompanhado de 
eventual resposta do conselho de disciplina, igualmente no 
prazo de 15 dias.

2- O recurso não tem efeito suspensivo e a sua apreciação 
terá lugar obrigatoriamente na primeira reunião do conselho 
geral subsequente à data da receção da sua interposição.

3- As deliberações do conselho geral sobre matéria disci-
plinar são sempre tomadas em última instância, sem prejuízo 
do recurso aos meios judiciais comuns.

CAPÍTULO III

Órgãos centrais

SECÇÃO I

Órgãos centrais

Artigo 17.º

Órgãos centrais

1- Os órgãos centrais são:
a) A assembleia geral;
b) O conselho geral;
c) A mesa da assembleia geral (MAG);
d) A direção;
e) O conselho fiscalizador de contas;
f) O conselho de disciplina.
2- Os órgãos centrais reúnem presencialmente e/ou recor-

rendo a meios eletrónicos de comunicação à distância, no-
meadamente através de videoconferência.

3- O mandato dos órgãos ou representantes referidos no 
número um é de quatro anos, os quais se manterão em fun-
ções até à posse dos novos órgãos ou representantes.

SECÇÃO II

Assembleia geral

Artigo 18.º

Composição da assembleia geral

1- A assembleia geral é constituída por todos os associados 
inscritos no sindicato que estejam no pleno gozo dos seus 
direitos sindicais.

2- Os associados exercem os seus direitos na assembleia 
geral através de voto universal, direto e secreto.

Artigo 19.º

Competências da assembleia geral

1- A assembleia geral reúne-se ordinariamente de quatro 
em quatro anos no primeiro semestre, para eleição, em si-
multâneo, da MAG, direção e secretariados das secções sin-
dicais. 

2- A assembleia geral reúne-se extraordinariamente para 
deliberar por maioria simples, sobre: 

a) A destituição, no todo ou em parte, da MAG, da direção 
e dos membros dos secretariados sindicais; 

b) A fusão do sindicato, por proposta da direção e/ou do 
conselho geral;

c) A extinção do sindicato, por proposta do conselho geral, 
e consequente liquidação e destino do respetivo património;

d) Quaisquer propostas que a direção lhe queira submeter, 
mesmo que recusadas pelo conselho geral;

e) Propostas que lhe sejam apresentadas por associados 
nas condições legais previstas para as associações sindicais, 
devendo o primeiro subscritor indicar quais as disposições 
legais e estatutárias que entende serem aplicáveis.

Artigo 20.º

Requerimento e convocação da assembleia geral

1- A convocação da assembleia geral é da competência do 
presidente da MAG, por sua iniciativa, a pedido do conselho 
geral, da direção ou a requerimento de associados nas condi-
ções legais aplicáveis às associações sindicais.

2- A convocação da assembleia geral eleitoral é feita com a 
antecedência mínima de 60 dias e máxima de 90 dias.

3- O requerimento para a realização de assembleia geral 
extraordinária deverá ser dirigido, por escrito, ao presidente 
da MAG, dele constando, sempre, a ordem de trabalhos de-
vidamente fundamentada e que não poderá ser alterada.

4- A convocação da assembleia geral extraordinária é feita 
nos sete dias subsequentes ao da receção do requerimento, 
de forma a que não exceda em mais de 40 dias seguidos a 
data deste.

5- A convocatória deve conter sempre a indicação da data, 
horário, formas de funcionamento e ordem de trabalhos e, no 
caso previsto no número 3, deve ser acompanhada da funda-
mentação apresentada.

6- A convocatória deverá ser publicitada nos meios digi-
tais e na revista do sindicato.

Artigo 21.º

Funcionamento da assembleia geral

1- A assembleia geral deve sempre realizar-se em dias 
úteis.

2- A assembleia geral rege-se pelas normas previstas nes-
tes estatutos e pelo regulamento das assembleias gerais a 
aprovar pelo conselho geral, sob proposta da MAG.

3- Aplicam-se às assembleias gerais extraordinárias as re-
gras pertinentes da assembleia geral eleitoral.

4- A MAG elaborará uma ata de cada reunião no prazo de 
15 dias, que deverá ser assinada por todos os elementos da 
mesa presentes.
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SECÇÃO III

Conselho geral

Artigo 22.º

Composição do conselho geral

1- O conselho geral é o órgão máximo entre assembleias 
gerais, sendo constituído:

a) Pelos membros eleitos para os secretariados das secções 
sindicais;

b) Por 11 membros eleitos em conselho geral;
c) Pelos membros da MAG; 
d) Pelos membros da direção.

Artigo 23.º

Competências do conselho geral

Ao conselho geral, por maioria simples, exceto quando o 
presente artigo exija maioria qualificada, compete:

a) Elaborar e aprovar, por proposta da MAG, o seu próprio 
regimento, na primeira reunião de cada mandato;

b) Eleger, na primeira reunião de cada mandato, por voto 
direto e secreto, pela aplicação da regra da média mais alta 
do método de Hondt, mediante a apresentação de listas no-
minativas completas, 11 elementos para o conselho geral, 
conforme normas constantes do regimento do conselho ge-
ral;

c) Eleger, na primeira reunião de cada mandato, por voto 
direto e secreto, mediante a apresentação de listas nomina-
tivas completas, o conselho de disciplina, conforme normas 
constantes do regimento do conselho geral;

d) Eleger, na primeira reunião de cada mandato, por voto 
direto e secreto, mediante a apresentação de listas nominati-
vas completas, o conselho fiscalizador de contas, conforme 
normas constantes do regimento do conselho geral;

e) Eleger, por voto direto e secreto, pela aplicação da regra 
da média mais alta do método de Hondt, mediante a apresen-
tação de listas nominativas completas, os representantes do 
sindicato ao congresso da UGT, conforme normas constantes 
do regimento do conselho geral;

f) Eleger de entre os seus membros, por voto direto e se-
creto, pela aplicação da regra da média mais alta do méto-
do de Hondt, mediante a apresentação de listas nominativas 
completas, os representantes do sindicato no conselho geral 
da UGT, conforme normas constantes do regimento do con-
selho geral;

g) Apreciar e deliberar, sob proposta da direção, o ingres-
so ou abandono do sindicato como membro de organizações 
sindicais nacionais ou estrangeiras, sendo exigido o voto fa-
vorável de pelo menos dois terços dos presentes nessa reu-
nião do conselho geral;

h) Apreciar e deliberar sobre a alteração total ou parcial 
dos estatutos, sendo exigido o voto favorável de pelo menos 
dois terços dos presentes nessa reunião do conselho geral;

i) Deliberar, por proposta da direção, sobre as linhas ge-
rais da política reivindicativa do sindicato;

j) Autorizar a direção, sob proposta desta, a outorgar ins-

trumentos de regulamentação coletiva de trabalho ou acor-
dos de natureza laboral aplicáveis aos seus associados;

k) Deliberar sobre a declaração ou cessação de greve, por 
períodos superiores a cinco dias;

l) Apreciar e deliberar sobre os regulamentos que lhe de-
vam ser submetidos nos termos destes estatutos;

m) Apreciar e deliberar, até 15 de dezembro, sobre o or-
çamento do sindicato para o ano seguinte e, até 31 de maio, 
sobre o relatório e as contas do exercício do ano anterior;

n) Decidir, em última instância, sobre recurso das delibera-
ções do conselho de disciplina;

o) Autorizar a direção a criar instituições ou empresas de 
carácter económico tendo em vista uma mais eficaz prosse-
cução das competências da mesma e dos objetivos do sindi-
cato;

p) Autorizar a direção a contrair empréstimos de valor su-
perior a 2000 salários mínimos mensais;

q) Autorizar a direção a adquirir, alienar ou onerar, com 
exceção dos casos de arrendamento, bens imóveis;

r) Deliberar sobre matéria que lhe tenha sido delegada ou 
voluntariamente submetida pela direção;

s) Aprovar, por proposta da direção, o símbolo e a ban-
deira do sindicato, sendo exigido o voto favorável de pelo 
menos dois terços dos presentes nessa reunião do conselho 
geral;

t) Apreciar e deliberar sobre a proposta de fusão do sindi-
cato, a apresentar à assembleia geral, sendo exigido o voto 
favorável de pelo menos dois terços dos presentes nessa reu-
nião do conselho geral;

u) Apreciar e deliberar sobre proposta de extinção do sin-
dicato, a apresentar à assembleia geral, sendo exigido o voto 
favorável de pelo menos dois terços dos presentes nessa reu-
nião do conselho geral;

v) A proposta de extinção do sindicato, que terá de definir, 
objetivamente, os termos em que esta se processará, não po-
dendo os bens do sindicato, em caso algum, ser distribuídos 
pelos sócios;

w)  Deliberar sobre a criação, extinção ou alteração de âm-
bito das secções sindicais; 

x) Eleger de entre os seus membros, por voto direto e se-
creto, pela aplicação da regra da média mais alta do méto-
do de Hondt, mediante a apresentação de listas nominativas 
completas, os representantes do sindicato no conselho geral 
da FEBASE, conforme normas constantes do regimento do 
conselho geral.

Artigo 24.º

Convocação do conselho geral

1- A convocação do conselho geral é da competência do 
presidente da MAG, por sua iniciativa, ou por deliberação 
da mesa.

2- O conselho geral pode ainda ser convocado a requeri-
mento:

a) Da direção;
b) De um terço dos seus membros;
c) Por um número de associados nas condições legais apli-

cáveis às associações sindicais.
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3- A convocação do conselho geral consiste no envio da 
convocatória por email, a todos os seus membros, com in-
dicação expressa do dia, hora e local de funcionamento e 
respetiva ordem de trabalhos, até sete dias antes da sua rea-
lização.

4- Em casos de extrema urgência, devidamente justificada 
a convocação do conselho geral, por iniciativa do presidente 
da MAG ou por deliberação da mesa ou ainda por requeri-
mento da direção, deverá ser feita de modo a que a respetiva 
convocatória seja do conhecimento dos seus membros até 48 
horas antes da hora marcada para o início da reunião.

5- O requerimento a que se refere o número 2 deverá ser 
dirigido, por escrito, ao presidente da MAG, dele constando, 
sempre, a ordem de trabalhos, que não poderá ser alterada.

6- O presidente da MAG convocará o conselho geral, para 
que este se reúna até ao 20.º dia subsequente ao da receção 
do requerimento.

Artigo 25.º

Funcionamento do conselho geral

1- O funcionamento do conselho geral regula-se por regi-
mento próprio, aprovado na primeira sessão de cada man-
dato.

2- O conselho geral só pode deliberar validamente quando 
estiverem presentes metade e mais um dos seus membros 
com direito a voto, podendo, no entanto, reunir para discus-
são logo que esteja presente um terço dos seus membros.

3- As votações relativas a eleições ou deliberações de as-
suntos de natureza pessoal respeitantes a membros do conse-
lho geral serão feitas por voto secreto.

4- O presidente da mesa tem voto de qualidade, no caso 
de empate.

5- A MAG elaborará no prazo de 15 dias a ata de cada 
reunião, que deverá ser assinada pelos membros da mesa 
presentes nessa reunião.

6- As declarações de voto deverão ser apresentadas por es-
crito e entregues à mesa, no próprio dia, a fim de constarem 
da ata.

7- No caso de no dia e hora do conselho geral não estarem 
presentes os membros que compõem a MAG, a sua substitui-
ção operar-se-á da seguinte forma:

a) Caso faltem os três membros, realizar-se-á uma votação 
para o exercício das suas competências durante esse conse-
lho geral, sendo as listas compostas por três conselheiros 
presentes e propostas por, pelo menos, 25 conselheiros pre-
sentes, sendo eleita a que obtiver maioria simples dos votos 
expressos;

b) Caso falta um ou dois membros, o membro presente 
exercerá as competências do presidente e escolherá, de entre 
os conselheiros presentes, os elementos que a completem, 
podendo, a requerimento de 25 conselheiros presentes, essa 
deliberação ser ratificada pelo conselho geral.

Artigo 26.º

Organização de tendências sindicais

1- Os membros do conselho geral podem organizar-se em 
tendências sindicais.

2- A constituição de uma tendência efetua-se mediante co-
municação ao presidente da MAG, assinada pelos membros 
que a compõem, num mínimo de 20, com indicação da sigla 
que a identifica e do nome e qualidade de quem a representa.

3- Cada tendência estabelece livremente a sua organização 
e a todo o tempo poderá comunicar ao presidente da MAG 
alterações na sua composição.

Artigo 27.º

Revisão dos estatutos

1- O requerimento para a realização de uma reunião extra-
ordinária do conselho geral para revisão total ou parcial dos 
estatutos deverá ser dirigido, por escrito, ao presidente da 
MAG, acompanhado da ordem de trabalhos, que não poderá 
ser alterada, e do respetivo projeto de revisão.

2- Sempre que tenha sido convocado o conselho geral ex-
traordinário para a revisão dos estatutos, poderão ser apre-
sentados outros projetos, até 10 dias antes da sua realização, 
por:

a) Um terço dos membros do conselho geral;
b) A direção;
c) Um número de associados nas condições legais aplicá-

veis às associações sindicais.
3- Os projetos referidos nos números anteriores serão des-

de logo aceites para discussão na generalidade e divulgados 
aos membros do conselho geral.

4- Após a discussão referida no número anterior, será efe-
tuada a votação na generalidade, podendo o conselho geral 
deliberar remeter o projeto aprovado para uma comissão es-
pecializada.

5- A comissão especializada apreciará, em confronto com 
o projeto aprovado na generalidade, as várias propostas de 
alteração na especialidade que lhe tenham sido submetidas 
e elaborará a proposta final para votação e deliberação do 
conselho geral.

6- As alterações aos estatutos são aprovadas com o voto 
favorável de dois terços dos membros presentes do conselho 
geral.

SECÇÃO IV

Mesa da assembleia geral

Artigo 28.º

Composição e funcionamento da MAG

1- A MAG é o órgão que assegura e conduz os trabalhos 
da assembleia geral e do conselho geral e garante o regular 
funcionamento dos órgãos estatutários do sindicato.

2- A MAG é constituída pelo presidente, pelo vice-pre-
sidente e pelo secretário, sendo eleita pela assembleia ge-
ral eleitoral, mediante a apresentação de listas nominativas 
completas e com a indicação expressa dos cargos a que cada 
um se candidata, sendo considerada eleita a lista que obtiver 
o maior número de votos validamente expressos.

3- A MAG na primeira reunião aprovará o seu regulamen-
to interno de funcionamento, que deverá prever, nomeada-
mente, o processo de substituição dos seus membros em caso 

1663



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 17, 8/5/2021

de perda de mandato ou impedimento.
4- A MAG reúne-se validamente com a presença da maio-

ria dos seus membros e as suas deliberações são tomadas por 
maioria dos elementos presentes, tendo o presidente, voto de 
qualidade. 

Artigo 29.º

Competência da MAG

1- Compete à MAG:
a) Assegurar o bom funcionamento e respetivo expediente 

das sessões da assembleia geral e do conselho geral;
b) Informar no prazo de 30 dias os associados das delibe-

rações da assembleia geral e do conselho geral;
c) Organizar os cadernos de recenseamento e apreciar as 

reclamações feitas sobre os mesmos;
d) Promover a constituição das mesas de voto e coordenar 

a atividade destas;
e) Promover a impressão e atempada distribuição dos bo-

letins de voto aos sócios que pretendam votar por corres-
pondência, e de tudo quanto for necessário ao exercício do 
direito de voto, assegurando que os procedimentos adotados 
garantem o secretismo da votação e a não adulteração do 
voto, nomeadamente o eletrónico;

f) Apreciar e deliberar sobre as irregularidades da assem-
bleia geral;

g) Receber e validar as candidaturas a todos os órgãos es-
tatutários do sindicato;

h) Deliberar, ouvida a comissão fiscalizadora eleitoral, so-
bre os casos omissos, reclamações e recursos regimentais e 
regulamentares suscitados nas eleições da MAG, da direção 
e dos secretariados de secção sindical.

2- Compete, em especial, ao presidente da mesa da assem-
bleia geral e do conselho geral, ou a quem o substitua:

a) Convocar e presidir às sessões da assembleia geral e do 
conselho geral;

b) Presidir à comissão fiscalizadora eleitoral;
c) Presidir às reuniões e coordenar as atividades da mesa 

da assembleia geral e do conselho geral;
d) Conferir posse aos elementos da mesa da assembleia 

geral, do conselho geral, da direção, dos 11 elementos do 
conselho geral eleitos nos termos do artigo 23.º, alínea b), do 
conselho fiscalizador de contas, do conselho de disciplina e 
dos secretariados das secções sindicais;

e) Deliberar sobre o pedido de demissão de qualquer órgão 
ou de um ou mais dos seus membros;

f) Assinar os termos de abertura e encerramento dos li-
vros de posse e de atas dos órgãos centrais do sindicato, bem 
como rubricar todas as suas folhas;

g) Marcar a data e convocar a assembleia geral, em sessão 
ordinária ou extraordinária, nos termos dos estatutos;

h) Participar nas reuniões de direção, sem direito a voto;
i) Comunicar ao conselho geral qualquer irregularidade de 

que tenha conhecimento.
3- Compete, em especial, ao vice‐presidente da mesa da 

assembleia geral e do conselho geral:

a) Substituir o presidente nas suas ausências e impedimen-
tos;

b) Coadjuvar o presidente em tudo o que for necessário ao 
bom funcionamento da assembleia geral, do conselho geral 
e no mais que for conveniente ao desempenho das compe-
tências que, estatutariamente, estão conferidas ao presidente;

c) Participar nas reuniões de direção sem direito a voto.
4- Compete, em especial, ao secretário da mesa da assem-

bleia geral e do conselho geral:
a) Coadjuvar o presidente, ou quem o substitua nos seus 

impedimentos, e assegurar todo o expediente da assembleia 
geral e do conselho geral;

b) Preparar, expedir e fazer publicar os avisos convocató-
rios;

c) Elaborar as atas e os projetos de atas da assembleia ge-
ral e do conselho geral, respetivamente;

d) Passar certidões de atas assinadas sempre que requeri-
das;

e) Elaborar as atas das reuniões da mesa da assembleia ge-
ral e do conselho geral;

f) Participar nas reuniões de direção sem direito a voto.

SECÇÃO V

Direção

Artigo 30.º

Constituição da direção

1- A direção é o órgão executivo do sindicato e é constitu-
ída por onze membros.

2- A direção é eleita pela assembleia geral eleitoral, me-
diante a apresentação de listas nominativas completas, sendo 
considerada eleita a lista que obtiver o maior número de vo-
tos, validamente expressos.

3- O mandato da direção é de quatro anos, inicia-se com 
a tomada de posse e coincide com o da MAG, mantendo-se, 
contudo, em funções até à posse da nova direção. 

4- Na sua primeira reunião, os membros da direção ele-
gem, entre si, presidente, o vice-presidente, o secretário e o 
tesoureiro e definem as funções dos restantes.

5- Os membros da direção respondem, solidariamente, nos 
termos da lei e dos estatutos pelos atos praticados durante o 
seu mandato, salvo se tiverem manifestado, em declaração 
para a ata, discordância com a deliberação tomada ou não 
tenham estado presentes na reunião.

Artigo 31.º

Competências da direção

1- Compete à direção a representação do sindicato, a ges-
tão e coordenação de todas as suas atividades e, em especial:

a) Apresentar ao conselho geral os princípios da política 
global do sindicato constantes do seu programa de candida-
tura;

b) Dar execução às deliberações da assembleia geral e do 
conselho geral;
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c) Representar o sindicato em juízo e fora dele, ativa e pas-
sivamente;

d) Gerir e coordenar a atividade do sindicato, representan-
do este em todos os atos e contratos;

e) Orientar e coordenar diretamente, em colaboração com 
os respetivos secretariados, a atividade das secções sindicais; 

f) Deliberar sobre a admissão e rejeição de sócios;
g) Negociar e outorgar instrumentos de regulamentação 

coletiva de trabalho ou acordos de natureza laboral aplicá-
veis aos seus associados;

h) Prestar informações aos associados acerca da atividade 
do sindicato;

i) Gerir estruturas de proteção da saúde, nomeadamente 
as previstas nos instrumentos de regulamentação coletiva 
de trabalho aplicáveis, bem como nomear os seus órgãos de 
gestão ou os seus representantes nestes;

j) Gerir os recursos financeiros e patrimoniais do sindica-
to, definindo as linhas de orientação e gestão de organizações 
e estruturas, instituições ou empresas de caráter económico 
e social, criadas e/ou participadas pelo sindicato, bem como 
nomear os seus órgãos de gestão ou os seus representantes 
nestes;

k) Gerir os recursos humanos e exercer o poder discipli-
nar, negociar e outorgar contratos individuais de trabalho 
ou de prestação de serviços, bem como instrumentos de re-
gulamentação coletiva de trabalho ou acordos de natureza 
laboral com os sindicatos representativos dos trabalhadores 
do sindicato;

l) Apresentar ao conselho fiscalizador de contas, até 25 de 
novembro de cada ano, a proposta do orçamento do sindicato 
para o ano seguinte;

m) Apresentar ao conselho fiscalizador de contas, até 10 
de março de cada ano, o relatório e contas do sindicato rela-
tivo ao exercício do ano anterior;

n) Remeter à MAG, até 30 de novembro, a proposta do 
orçamento do sindicato para o ano seguinte e, até 15 de maio, 
o relatório de atividades e o balanço e contas do sindicato do 
exercício do ano anterior;

o) Declarar e fazer cessar a greve, por períodos iguais ou 
inferiores a cinco dias;

p) Convocar a reunião geral de delegados sindicais do sin-
dicato;

q) Deliberar sobre a forma de organização e coordenação 
da atividade sindical nas empresas pertencentes ao mesmo 
grupo;

r) Requerer a convocação de assembleias gerais extraordi-
nárias ou do conselho geral;

s) Promover e convocar convenções sindicais de âmbito 
nacional, regional ou temático, bem como aprovar os respe-
tivos regulamentos de funcionamento;

t) Elaborar e propor ao conselho geral os regulamentos 
previstos nestes Estatutos que sejam da sua competência;

u) Nomear comissões especializadas com funções consul-
tivas;

v) Exercer as demais funções que legal ou estatutariamen-
te sejam da sua competência;

w) Delegar os seus poderes, nos termos da lei e destes es-
tatutos;

x) Propor ao conselho geral a extinção do sindicato.
2- A direção poderá fazer-se representar e participar, por 

direito próprio, em todas as reuniões que se realizem no âm-
bito do sindicato.

Artigo 32.º

Competências do presidente, do vice-presidente, do secretário e do 
tesoureiro

1- Compete ao presidente da direção ou, nos seus impedi-
mentos, ao vice-presidente ou, no caso de impedimento de 
ambos, a quem substituir o presidente:

a) Representar a direção;
b) Coordenar a atividade da direção e fixar a ordem de tra-

balhos das reuniões da mesma, às quais preside;
c) Despachar os assuntos de urgência e submetê-los a ra-

tificação na primeira reunião da direção que ocorrer após o 
despacho.

2- Compete ao vice-presidente da direção:
a) Coadjuvar o presidente;
b) Substituir o presidente nas suas ausências e impedimen-

tos.
3- Compete ao secretário da direção:
a) Substituir o presidente na ausência e impedimento si-

multâneo do presidente e do vice-presidente;
b) Assegurar a elaboração das atas das reuniões da direção;
c) Responsabilizar-se pela elaboração do relatório anual 

das atividades do sindicato, submetendo-o à apreciação da 
mesma até ao final do mês de fevereiro do ano seguinte.

4- Compete ao tesoureiro da direção:
a) Substituir o presidente na ausência e impedimento si-

multâneo do presidente, do vice-presidente e do secretário;
b) Apresentar à apreciação da direção, até 15 de novembro 

de cada ano, o projeto do orçamento do sindicato para o ano 
seguinte;

c) Apresentar à apreciação da direção, até ao final do mês 
de fevereiro do ano seguinte, o balanço e contas do exercício 
do ano anterior;

d) Responsabilizar-se pela contabilidade e finanças do sin-
dicato.

Artigo 33.º

Funcionamento da direção

1- O funcionamento da direção rege-se por regulamento 
interno por si aprovado.

2- A direção reúne-se, validamente, com a presença da 
maioria dos seus membros e as deliberações são tomadas por 
maioria simples dos presentes, tendo o presidente, ou quem 
o substitua, voto de qualidade. 

3- De cada reunião será elaborada ata donde constem as 
deliberações e as declarações de voto, se as houver, que será 
assinada por todos os membros da direção que nela tenham 
participado.

4- O sindicato obriga-se, necessariamente, em todos os 
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seus atos e contratos com a assinatura conjunta de dois ele-
mentos da direção, podendo esta competência ser delegada.

Artigo 34.º

Constituição e funcionamento do conselho fiscalizador de contas

1- O conselho fiscalizador de contas é o órgão de fisca-
lização financeira e patrimonial do sindicato e é constituído 
por três membros.

2- O conselho fiscalizador de contas é eleito pelo conselho 
geral, mediante a apresentação de listas nominativas com-
pletas, sendo considerada eleita a lista que obtiver o maior 
número de votos, validamente expressos.

3- O presidente é o primeiro elemento da lista mais votada 
e na primeira reunião serão eleitos, de entre os restantes ele-
mentos, o primeiro e o segundo-secretário.

4- O conselho fiscalizador de contas reúne-se ordinaria-
mente para emissão de parecer sobre o relatório e contas e 
orçamento anual, e extraordinariamente sempre que convo-
cada pelo seu presidente, por iniciativa deste ou da maioria 
dos seus membros.

5- As deliberações do conselho são tomadas por maioria, 
tendo o presidente voto de qualidade.

Artigo 35.º

Competências do conselho fiscalizador de contas

1- O conselho fiscalizador de contas tem acesso a toda a 
documentação de caráter administrativo, contabilístico e fi-
nanceiro do sindicato, reunindo-se com a direção sempre que 
julgue necessário.

2- Os membros do conselho fiscalizador de contas serão 
convocados para todas as reuniões do conselho geral e deve-
rão participar obrigatoriamente naquelas em que sejam apre-
ciadas as contas e o orçamento, sempre sem direito a voto.

3- Em especial, compete ao conselho fiscalizador de con-
tas:

a) Examinar todos os registos e documentos contabilísti-
cos do sindicato;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas e o orçamento 
anual, a apresentar pela direção ao conselho geral;

c) Apresentar ao conselho geral e à direção todas as suges-
tões que, no domínio da gestão financeira, julgue de interesse 
para a vida do sindicato ou de instituições, empresas ou ou-
tras entidades em que este participe.

SECÇÃO VII

Conselho de disciplina

Artigo 36.º

Constituição e funcionamento do conselho de disciplina

1- O conselho de disciplina é o órgão com competência 
disciplinar sobre os sócios do sindicato e é constituído por 
três membros.

2- O conselho de disciplina é eleito pelo conselho geral, 

mediante a apresentação de listas nominativas completas, 
sendo considerada eleita a lista que obtiver o maior número 
de votos, validamente expressos.

3- O presidente é o primeiro membro da lista mais votada e 
na primeira reunião serão eleitos, de entre os restantes mem-
bros, o primeiro e o segundo secretário.

4- O conselho de disciplina reúne-se sempre que convoca-
do pelo seu presidente, por iniciativa deste ou da maioria dos 
seus membros.

5- As deliberações do conselho são tomadas por maioria, 
tendo o presidente voto de qualidade.

Artigo 37.º

Competências do conselho de disciplina

1- O conselho de disciplina detém o poder disciplinar so-
bre os sócios do sindicato, nos termos e limites destes estatu-
tos e do regulamento disciplinar. 

2- Compete ao conselho de disciplina propor ao conselho 
geral o regulamento disciplinar.

3- Os membros do conselho de disciplina serão convoca-
dos para todas as reuniões do conselho geral e deverão par-
ticipar obrigatoriamente naquelas em que sejam apreciadas 
questões sobre matéria disciplinar, sempre sem direito a voto.

CAPÍTULO IV

Organização sindical de empresa, nas secções
regionais e dos reformados

Artigo 38.º

Secções sindicais

O sindicato organiza-se em:
a) Secções sindicais de empresa;
b) Secções sindicais regionais;
c) Secção sindical de reformados.

Artigo 39.º

Âmbito, organização e funcionamento

1- As secções sindicais regem-se pelo disposto nestes esta-
tutos e pelo regulamento das secções sindicais aprovado pelo 
conselho geral, sob proposta da direção. 

2- O regulamento definirá, nomeadamente a área e o âm-
bito. 

Artigo 40.º

Constituição do secretariado

1- O secretariado é o órgão executivo da secção sindical e 
é composto conforme o disposto nas alíneas seguintes:

a) Dois membros nas secções de 100 a 500 associados;
b) Três membros nas secções de 501 a 1250 associados;
c) Quatro membros nas secções de 1251 a 3000 associa-

dos;
d) Cinco membros nas secções com mais de 3000 asso-

ciados.

1666



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 17, 8/5/2021

2- O preenchimento dos mandatos previstos no número 
anterior é feito através da aplicação da média mais alta do 
método de Hondt aos resultados obtidos por cada uma das 
listas concorrentes, no respeito pela ordem de sequência nela 
estabelecida, a começar pelo primeiro candidato, nos termos 
do artigo 19.º, número 1 dos presentes estatutos.

3- O mandato dos membros do secretariado é de quatro 
anos, inicia-se com a tomada de posse e o seu termo coincide 
com o do conselho geral, mantendo-se, contudo, em funções 
até à posse do novo secretariado eleito.

Artigo 41.º

Competências do secretariado da secção sindical

Compete ao secretariado da secção sindical exercer todas 
as atribuições que lhe sejam cometidas por estes estatutos e 
pelo regulamento das secções sindicais, nomeadamente:

a) Executar as deliberações da direção ou de qualquer dos 
outros órgãos centrais do sindicato;

b) Dinamizar e coordenar a atividade sindical na sua área 
e, em especial, promover a sindicalização;

c) Colaborar na promoção e na defesa dos princípios fun-
damentais do sindicato e na concretização dos seus fins;

d) Dar conhecimento à direção ou ao conselho geral de 
situações detetadas na sua área, nomeadamente quanto à 
aplicação dos instrumentos de regulamentação coletiva de 
trabalho;

e) Convocar e coordenar as reuniões de delegados sindi-
cais da secção e dinamizar a sua atividade;

f) Apreciar a situação sindical na sua área e dirigir aos ór-
gãos centrais do sindicato recomendações de sua iniciativa;

g) Gerir, com eficiência, os recursos financeiros e outros 
meios patrimoniais postos à disposição da secção sindical;

h) Representar o sindicato quando, para o efeito, tenha re-
cebido delegação da direção.

Artigo 42.º

Funcionamento do secretariado da secção sindical

1- Os membros dos secretariados elegem, de entre si, o 
secretário coordenador e definem as funções dos restantes.

2- Em caso de empate na votação, será designado secre-
tário coordenador um elemento indicado pela lista mais vo-
tada. 

3- O exercício de funções sindicais a tempo inteiro nos 
secretariados das secções sindicais rege-se pelo disposto no 
regulamento das secções sindicais.

Artigo 43.º

Comissão provisória da secção sindical

1- Nos casos em que não exista secretariado numa secção 
sindical, por não ter havido eleição, por este ter perdido a 
maioria dos seus membros ou, ainda, no período de insta-
lação de novas secções sindicais, a MAG deve nomear uma 
comissão provisória, constituída por três membros, tendo em 
conta as tendências sindicais mais representativas da secção.

2- A comissão provisória exercerá funções até à tomada 
de posse do secretariado que vier a ser eleito em eleições 
convocadas pela MAG no prazo de 12 meses posteriores à 
ocorrência dos factos que determinaram a situação.

3- Os membros das comissões provisórias referidas neste 
artigo têm direito a participar nas reuniões do conselho geral, 
sem direito de voto.

Artigo 44.º

Delegados sindicais

1- Os delegados sindicais representam, junto do secreta-
riado da secção sindical, os associados da sua área de repre-
sentação e são membros de ligação recíproca, nos termos do 
regulamento dos delegados sindicais.

2- O regulamento acima referido é aprovado pelo conse-
lho geral, sob proposta da direção, e contém, nomeadamente, 
as normas para eleição e destituição por escrutínio direto e 
secreto, e os direitos previstos na lei e nos instrumentos de 
regulamentação coletiva aplicável.

CAPÍTULO V

Eleições

Artigo 45.º

Convocação da assembleia geral eleitoral

1- A convocação da assembleia geral eleitoral compete ao 
presidente da mesa da assembleia geral (MAG) ou a quem 
o substitua.

2- A convocatória deverá indicar o dia e hora da realização 
do ato eleitoral, sendo difundida através de edital afixado na 
sede e secções sindicais do sindicato, devendo, ainda, ser pu-
blicitada nos meios digitais e na revista do sindicato.

Artigo 46.º

Capacidade eleitoral

1- Só podem ser eleitos os sócios que se tenham inscri-
to no sindicato até 180 dias antes da data da realização das 
eleições respetivas e estejam no pleno gozo dos seus direitos 
sindicais.

2- Não podem ser eleitos os sócios que:
a) Estejam abrangidos pela lei das incapacidades civis em 

vigor;
b) Se encontrem nas situações previstas no número 2 do 

artigo 7.º, salvo o estabelecido no número 3 do mesmo ar-
tigo.

Artigo 47.º

Processo eleitoral

1- Todo o processo eleitoral para os órgãos do sindicato, 
incluindo o apuramento e divulgação de resultados, é da 
competência e responsabilidade da MAG, que para o efei-
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to proporá para aprovação em conselho geral o regulamento 
eleitoral.

2- O regulamento eleitoral deverá prever a possibilidade 
de repetição do ato eleitoral circunscrito ao local ou secção 
onde tenham ocorrido anomalias que tornem inválidas as 
eleições nesse local ou secção.

3- Os cadernos eleitorais serão afixados na sede e secções 
sindicais do sindicato a partir do vigésimo dia após a data da 
convocatória do ato eleitoral e incluirão todos os sócios ins-
critos até 180 dias antes da data da realização da assembleia 
geral eleitoral.

4- Após a sua afixação, qualquer associado pode reclamar 
de eventuais irregularidades até ao décimo dia da sua afixa-
ção, para a MAG, que terá 48 horas para decidir.

Artigo 48.º

Candidaturas

1- Os processos de candidatura aos órgãos do sindicato 
serão entregues à MAG, sendo identificados por ordem al-
fabética da sua apresentação e conterão, obrigatoriamente, 
a lista de candidatos, os termos de aceitação e a lista dos 
subscritores;

2- As listas de candidatos deverão conter membros efeti-
vos e suplentes de acordo com estipulado em regulamento 
eleitoral e terão de ser entregues à MAG até sessenta dias 
antes da data marcada para as eleições, contendo os nomes 
completos e o número de associado de todos os candidatos 
efetivos e suplentes;

3- Os termos de aceitação serão individuais;
4- Os subscritores serão identificados pelo nome completo 

e número de associado;
5- A MAG verificará a regularidade das diversas candida-

turas e no prazo de 72 horas após a apresentação das mesmas 
decidirá pela sua regularidade;

6- No caso de eventuais irregularidades, as mesmas serão 
comunicadas à respetiva lista, que disporá do prazo de 72 
horas para suprimi-las;

7- A direção atribuirá um apoio financeiro ou de outra es-
pécie, para as listas que concorram aos diversos órgãos do 
sindicato.

Artigo 49.º

Votação

1- A votação é exercida por uma das seguintes formas:
a) Presencial;
b) Através dos meios digitais;
c) Por correspondência, a solicitação do sócio.
2- O regulamento eleitoral fixará as normas aplicáveis aos 

diversos tipos de votação. 
3- A votação através dos meios digitais pode ter início no 

dia anterior ao fixado para a votação presencial.
4- Os votos por correspondência deverão dar entrada na 

MAG até 24 horas antes do encerramento da votação, con-
tendo o respetivo envelope a indicação expressa de que fo-
ram expedidos através do serviço público de correios.

5- O processo de votação deverá, obrigatoriamente, garan-
tir o secretismo do voto e a não adulteração do mesmo.

6- É vedada a divulgação de resultados parciais antes de 
encerrada a totalidade das mesas de voto.

Artigo 50.º

Fiscalização do processo eleitoral

1- No dia seguinte ao prazo limite para entrega de listas 
aos diversos órgãos do sindicato será constituída uma co-
missão fiscalizadora eleitoral, composta pelo presidente da 
MAG e por um membro de cada lista concorrente aos órgãos 
centrais do sindicato, que para o efeito será credenciado pela 
respetiva lista.

2- A comissão fiscalizadora eleitoral verificará todo o pro-
cesso eleitoral e elaborará relatórios para a MAG sobre even-
tuais irregularidades do processo eleitoral.

3- A comissão fiscalizadora eleitoral providenciará no sen-
tido de que, e até 15 dias antes do ato eleitoral, seja asse-
gurada a distribuição por todos os associados do sindicato 
o programa das listas candidatas e afixação na sede e nas 
secções sindicais.

4- O regulamento eleitoral fixará as normas a que deve 
obedecer a constituição de comissões fiscalizadoras eleito-
rais para as secções sindicais.

Artigo 51.º

Direito ao recurso

1- Nos termos legais e regulamentares, cabe recurso para 
o conselho geral, sem efeito suspensivo, de todas as decisões 
tomadas pela MAG e/ou comissão fiscalizadora eleitoral.

2- O regulamento eleitoral definirá o objeto e a tramitação 
dos recursos de todo o processo eleitoral.

3- Todos os casos omissos serão regulados nos termos da 
lei.

CAPÍTULO VI

Exercício de funções, suspensão e perda de
mandatos

Artigo 52.º

Posse dos órgãos centrais e de base

1- A posse nos respetivos cargos é conferida a todos os 
membros eleitos para os diversos órgãos centrais e de base 
do sindicato pelo presidente da MAG.

2- A posse dos elementos da MAG e da direção realizar-
-se-á até ao oitavo dia subsequente ao do apuramento final e 
global dos resultados.

3- O conselho de disciplina, o conselho fiscalizador de 
contas e os 11 elementos do conselho geral tomam posse no 
conselho geral seguinte à sua eleição.

4- A posse dos secretariados das secções sindicais poderá 
ser conferida pelo secretário coordenador cessante, por dele-
gação do presidente da MAG, nos dez dias seguintes ao do 
apuramento final e global do resultado da respetiva eleição.
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Artigo 53.º

Perda de quórum de funcionamento da MAG, da direção, do conselho 
de disciplina ou do conselho fiscalizador de contas

Caso a MAG, a direção, o conselho de disciplina ou o 
conselho fiscalizador de contas tenham menos de metade 
dos seus elementos no exercício de funções, em resultado de 
perda de mandato dos restantes, aplica-se o disposto neste 
capítulo.

Artigo 54.º

Substituição dos órgãos centrais e de base em caso de destituição ou 
perda de quórum de funcionamento

1- Nos casos de substituição dos órgãos centrais e de base  
por destituição ou em caso de perda de quórum de funcio-
namento, o conselho geral reunirá no prazo máximo de três 
dias, contados sobre a data do apuramento final e global de 
resultados da assembleia geral eleitoral que procedeu à des-
tituição ou da data em que a MAG constatou a perda de quó-
rum de funcionamento, a fim de, por sufrágio direto e secreto  
de listas completas, constituídas de entre os seus membros, 
eleger uma comissão provisória de três membros para subs-
tituir a MAG, conselho de disciplina, conselho fiscalizador 
de contas, e uma outra de sete elementos para substituir a 
direção.

2- O conselho geral designará, ainda, dois membros por 
cada secção sindical para assegurar a gestão corrente da sec-
ção.

3- À eleição referida no número 1 aplicar-se-á a regra da 
média mais alta do método de Hondt e a comissão eleita en-
trará imediatamente em funções.

4- À comissão provisória que substitua a direção competi-
rá, apenas, proceder à gestão corrente do sindicato.

5- O presidente da comissão provisória que substituiu a 
MAG, ou quem o substituir, convocará eleições antecipadas 
para a MAG, para a direção ou secretariados das secções 
sindicais no prazo máximo de oito dias após a eleição no 
conselho geral referida no número 1, ou para os órgãos que 
perderam o quórum de funcionamento no prazo máximo de 
oito dias após a eleição.

6- Os órgãos eleitos nos termos do número anterior, apenas 
completarão o mandato dos órgãos cessantes.

7- Os órgãos destituídos manter-se-ão em funções até se-
rem substituídos, cabendo recurso para o conselho geral das 
suas deliberações no período transitório.

Artigo 55.º

Pedido de demissão dos elementos da MAG, direção, conselho de 
disciplina ou conselho fiscalizador de contas

1- Caso a maioria dos elementos da MAG, direção, conse-
lho de disciplina ou conselho fiscalizador de contas peçam 
a demissão, o presidente da MAG, ou quem o substituir, 
convocará eleições antecipadas, nos termos dos presentes 
estatutos, para cada um dos órgãos demissionários, no prazo 
máximo de oito dias após a receção do pedido de demissão.

2- Caso a maioria dos elementos do conselho de discipli-
na ou conselho fiscalizador de contas peçam a demissão, o 

presidente da MAG, ou quem o substituir, convocará o con-
selho geral que procederá à eleição nos referidos órgãos.

3- Os órgãos eleitos nos termos dos números 1 e 2 apenas 
completarão o mandato dos órgãos cessantes.

4- Até à tomada de posse da direção eleita nos termos do 
número anterior, a direção cessante apenas pode proceder à 
gestão corrente do MAIS SINDICATO.

Artigo 56.º

Demissão, suspensão, perda de mandatos e substituição de eleitos

1- A demissão, suspensão ou perda de mandato, seja por 
que motivo for, de qualquer membro eleito para a MAG, a 
direção, a comissão disciplinar e comissão fiscalizadora de 
contas, implica a substituição pelo primeiro suplente da lis-
ta para o respetivo órgão, que tomará posse nos termos dos 
presentes estatutos.

2- A demissão, suspensão ou perda de mandato, seja por 
que motivo for, de um qualquer membro dos órgãos eleitos 
pela assembleia geral implica, necessariamente, a suspensão 
ou perda do seu mandato no conselho geral.

3- A demissão, suspensão ou perda de mandato, seja por 
que motivo for, de qualquer membro eleito das listas con-
correntes aos 11 elementos para o conselho geral ou de um 
secretariado de secção sindical, este será substituído por um 
membro seguinte da ordem da lista pela qual foi eleito e, 
uma vez esgotada a referida lista, não haverá substituição.

4- A perda de mandatos ocorre em resultado de:
a) Aplicação da inerente sanção disciplinar;
b) Por falecimento;
c) Ausências injustificadas, conforme regulamento de ca- 

da órgão;
d) Alteração da sua situação como sócio, conforme previs-

to no regulamento eleitoral;
e) Perda da qualidade de sócio;
f) Renúncia e/ou demissão;
g) Após a posse ser abrangido pela lei das incapacidades 

civis em vigor;
h) Sendo membros dos secretariados sindicais passarem a 

exercer funções fora da sua área de representação sindical;
i) Que durante o exercício do mandato passem a exercer 

algum dos cargos referidos no número 2 do artigo 7.º, salvo 
o estabelecido no número 3 do mesmo artigo;

j) Impedimento legal superveniente.

CAPÍTULO VII

Regime financeiro

Artigo 57.º

Orçamento

O orçamento anual do sindicato, como instrumento de 
previsão de receitas e despesas, é um indicador de gestão e é 
aprovado pelo conselho geral até 15 de dezembro do ano an-
terior àquele a que respeita, sendo a sua vigência coincidente 
com o ano civil.
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Artigo 58.º

Relatório de atividades, balanço e contas

O relatório de atividades, o balanço e as contas anuais, 
consolidados, do sindicato são aprovados pelo conselho ge-
ral até 30 de abril do ano seguinte àquele a que respeitam.

Artigo 59.º

Receitas e despesas

1- Constituem receitas do sindicato:
a) As quotas dos sócios;
b) As receitas financeiras provenientes da aplicação dos 

seus recursos;
c) As receitas provenientes de serviços prestados;
d) As transmissões gratuitas feitas a favor do sindicato em 

vida ou por morte de associados ou de terceiros;
e) As receitas provenientes de dividendos, lucros ou pro-

veitos das entidades de que faça parte;
f) Outras receitas.
2- As despesas do sindicato serão resultantes do pagamen-

to dos encargos inerentes às suas atividades, estritamente 
efetuadas no respeito pelos princípios e fins enunciados nes-
tes estatutos.

Artigo 60.º

Fundos especiais

O sindicato terá os fundos especiais que sejam aprovados 
pelo conselho geral, sob proposta da direção.

Artigo 61.º

Aplicação de saldos

As contas do exercício elaboradas pela direção, com o 
parecer do conselho fiscalizador de contas, a apresentar ao 
conselho geral, nos termos destes estatutos, conterão uma 
proposta para aplicação dos saldos do exercício, no respeito 
pelos princípios e fins do sindicato.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

Artigo 62.º 

Composição transitória dos órgãos sociais

1- Com a aprovação e publicação no Boletim do Trabalho 
e Emprego da alteração aos estatutos, mantêm-se corpos ge-
rentes do Sindicato da Banca, Seguros e Tecnologias - MAIS 
SINDICATO, os atuais órgãos sociais.

2- Os órgãos constituídos nos termos do número 1, ficam 
investidos de todos os poderes e competências que estatu-
tariamente estão, respetivamente, atribuídos à MAG, à di-
reção, ao conselho fiscalizador de contas e ao conselho de 

disciplina, até à tomada de posse dos membros eleitos na 
primeira eleição a que se refere o artigo 63.º

3- O funcionamento dos órgãos sociais referidos no núme-
ro anterior rege-se por regulamento interno de cada um dos 
órgãos.

4- O conselho geral do MAIS SINDICATO, até às eleições 
referidas no número 2 do presente artigo, é constituído por 
todos os membros dos órgãos sociais.

5- As secções sindicais mantêm-se até á tomada de posse 
dos membros eleitos na primeira eleição a que se refere o 
artigo 63.º

6- Os delegados sindicais mantêm-se em funções até ao 
termo dos respetivos mandatos e serem substituídos.

7- Os demais órgãos eleitos mantêm-se em vigor até novas 
eleições.

Artigo 63.º

Primeira eleição

A primeira eleição realizada após a publicação de altera-
ção dos presentes estatutos no Boletim do Trabalho e Empre-
go, será até abril de 2023, nos termos definidos no capítulo V 
dos presentes estatutos.

CAPÍTULO IX

Disposições finais

Artigo 64.º

Fusão ou extinção

O processo de fusão ou extinção do sindicato rege-se 
pelo disposto nos artigos respeitantes às competências da di-
reção, assembleia geral e do conselho geral. 

Artigo 65.º

Símbolo e bandeira do sindicato

O símbolo e a bandeira do sindicato são aprovados pelo 
conselho geral. 

Artigo 66.º

Entrada em vigor

Os presentes estatutos entrarão em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego. 

Artigo 67.º

Casos omissos

Os casos omissos serão regulados de harmonia com os 
princípios destes estatutos, da lei e nos princípios gerais de 
direito. 

Registado em 23 de abril de 2021, ao abrigo do artigo 
449.º do Código do Trabalho, sob o n.º 11, a fl. 197 do livro 
n.º 2.
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