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ARTIGO 1.º 

Constituição do Conselho Geral 

1. O Conselho Geral é constituído pelos membros eleitos e por inerência, nos termos do Artigo 

22º dos Estatutos. 

2. São também membros do Conselho Geral de pleno direito os membros dos Secretariados de 

novas Secções Sindicais que venham a ser criadas durante o presente mandato, por força da 

aplicação dos Estatutos.  

3. Têm igualmente assento no Conselho Geral, com direito de participação, mas sem direito de 

voto, os membros do Conselho Fiscalizador de Contas e do Conselho de Disciplina. 

 

ARTIGO 2.º 

Sede 

1. O Conselho Geral tem a sua sede em Lisboa. 

2. As reuniões do Conselho Geral decorrem em Lisboa, podendo realizar-se noutro local, quando 

assim imponham as necessidades do seu funcionamento. 

 

ARTIGO 3.º 

Mandato 

O mandato dos membros do Conselho Geral é de 4 anos, inicia-se com a tomada de posse e 

coincide com o da Mesa da Assembleia Geral.  

 

ARTIGO 4.º 

Verificação de Mandatos 

Compete à Mesa da Assembleia Geral, como Mesa do Conselho Geral, proceder, a todo o tempo, à 

verificação da regularidade formal dos mandatos dos membros do Conselho Geral, no respeito 

pelos Estatutos e por este Regimento. 

 

ARTIGO 5.º 

Suspensão, renúncia ou perda de mandato 

1. Durante o seu mandato, os membros do Conselho Geral podem requerer ao(à) Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral a suspensão e respetiva substituição, no máximo de 6 meses 

seguidos, renováveis uma única vez, pelos motivos seguintes: 

a) Doença prolongada; 

b) Atividade profissional incompatível com o exercício do cargo; 



c) Por outras causas relevantes, devidamente justificadas. 

2. O mandato dos membros do Conselho Geral pode ainda ser suspenso por: 

a) Verificação de condições de incompatibilidade de funções previstas nos Estatutos; 

b) Deliberação do Conselho Geral, com base em factos provados que constituam condições de 

inelegibilidade previstas nos Estatutos; 

c) Suspensão de sócio(a) do Sindicato, nos termos do Artigo 10.º dos Estatutos do Sindicato. 

3. Os membros do Conselho Geral podem renunciar ao mandato mediante declaração escrita, 

apresentada ao(à) Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

4. Os membros do Conselho Geral perdem o mandato quando: 

a) Percam a qualidade de sócios(as) do Sindicato, nos termos do Artigo 11.º dos Estatutos; 

b) Não tomem posse até à terceira sessão do Conselho Geral, salvo em caso de doença ou outro 

motivo de força maior, devidamente comprovados; 

c) Não compareçam a 3 sessões seguidas ou 5 interpoladas do Conselho Geral, salvo em caso 

de doença ou outro motivo de força maior, devidamente comprovados; 

d) Deixem de pertencer, por quaisquer motivos, à Secção Sindical pela qual foram eleitos. 

5. A perda do mandato, pelas razões previstas no número anterior, será declarada pela Mesa da 

Assembleia Geral, em face do conhecimento comprovado dos factos referidos em qualquer 

das alíneas, notificando o interessado e informando o Conselho Geral e os(as) sócios(as) do 

Sindicato. 

6. A suspensão, renúncia ou perda de mandato de qualquer membro do Conselho Geral implica, 

necessariamente, a suspensão, renúncia ou perda dos seus mandatos, no Secretariado da 

Secção Sindical respetiva, quer no Conselho Geral.  

7. Em caso de falecimento, renúncia, perda de mandato ou suspensão de algum membro do 

Conselho Geral, este será substituído, tanto no próprio Conselho Geral como no Secretariado 

da Secção Sindical, pelo elemento seguinte na ordem da lista pela qual foi eleito e uma vez 

esgotada a referida lista não haverá substituição. 

8. Em caso de suspensão do mandato, quando essa suspensão cessar por ter terminado o 

período de suspensão, por deliberação do Conselho Geral, ou por terem acabado ou sido 

resolvidas as condições de incompatibilidade que determinaram a suspensão, cessam 

automaticamente as funções do membro substituto, com o regresso do membro suspenso. 

 

ARTIGO 6.º 

Deveres dos membros do Conselho Geral 

Constituem deveres dos membros: 

a) Comparecer às reuniões do Conselho Geral, nelas permanecer durante todo o seu decurso e 

desempenhar todas as funções para que sejam eleitos ou designados pelo Conselho Geral ou 

pela Mesa; 

b) Participar nos debates e nas votações; 

c) Respeitar os Estatutos e o presente Regimento; 



d) Respeitar a dignidade do Conselho Geral e dos seus membros, como contributo para a eficácia 

e prestígio dos trabalhos deste órgão; 

e) Assinar as folhas de presença das reuniões do Conselho Geral e justificar junto da Mesa a falta 

a qualquer sessão, ou reunião, ou qualquer ausência temporária dos trabalhos. 

 

ARTIGO 7.º 

Direitos dos membros do Conselho Geral 

1. Constituem direitos dos membros: 

a) Tomar parte nas reuniões do Conselho Geral, participar nos seus debates e votações e usar 

da palavra, nos termos deste Regimento; 

b) Apresentar ou subscrever moções, propostas de deliberação, votos de congratulação, 

saudação, protesto ou pesar, requerimentos, pontos de ordem, pedidos de esclarecimento, 

protestos, contraprotestos e declarações de voto, nos termos regimentais;  

c) Fazer perguntas à Direção sobre quaisquer atos desta ou sobre a gestão do Sindicato; 

d) Fazer perguntas à Mesa, invocar o Regimento e interpor recurso para o Conselho Geral das 

deliberações da Mesa; 

e) Propor a nomeação de comissões especializadas. 

f) Eleger e ser eleito, nos termos das alíneas b), c), d), f) e x) do Artigo 23.º. 

2. As listas de candidaturas, para as alíneas b), c), d), f) e x) do Artigo 23.º dos Estatutos, são 

acompanhadas pelos termos de aceitação e subscritas, no mínimo, por 15% do universo dos 

conselheiros com direito a voto no Conselho Geral, são apresentadas à Mesa da Assembleia 

Geral até ao início do Ponto 1 da OT, não podendo qualquer conselheiro(a) integrar ou 

subscrever mais do que uma lista. 

 

ARTIGO 8.º 

Constituição de Tendências 

1. Os membros do Conselho Geral podem organizar-se em tendências político-sindicais, nos 

termos do Artigo 26º dos Estatutos; 

2. Os membros do Conselho Geral que pretendam desvincular-se da tendência a que tinham 

aderido, poderão fazê-lo através de comunicação dirigida ao(à) Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral.  

 

ARTIGO 9.º 

Comissões Especializadas 

1. A constituição das Comissões especializadas, será feita através de eleição pelo Conselho 

Geral, com a aplicação da média mais alta do método de Hondt a listas nominativas completas 

e subscritas por um número de membros do Conselho Geral de, pelo menos, o dobro dos 

membros que as constituem. 



2. Da proposta para a constituição de qualquer Comissão Especializada tem de constar, 

obrigatoriamente, os fundamentos da sua criação, o fim específico a que se destina e o número 

de membros que a constituem. 

3. A integração nas referidas Comissões Especializadas não é exclusiva dos membros do 

Conselho Geral, podendo ser extensiva a outros(as) sócios(as) do Sindicato. 

 

ARTIGO 10.º 

Convocação 

A convocação do Conselho Geral é feita nos termos do estabelecido no Artigo 24º dos Estatutos. 

 

ARTIGO 11.º 

Sessões 

 

1. As sessões do Conselho Geral, nos termos do artigo 17.º, n.º 2 dos Estatutos, podem realizar-

se, por decisão da Mesa da Assembleia Geral, presencialmente e/ou recorrendo a meios 

eletrónicos de comunicação à distância, nomeadamente através de videoconferência, devendo 

a opção constar da convocatória. 

2. Cada sessão do Conselho Geral pode ser constituída por uma ou mais reuniões, mas a sua 

duração não pode prolongar-se para além de 3 dias consecutivos, salvo se, por razões 

inadiáveis e com observância de quórum para deliberar, dois terços dos seus membros 

presentes deliberarem prolongar os trabalhos para o dia seguinte e até ser esgotada a ordem 

de trabalhos. 

3. As sessões do Conselho Geral podem ser suspensas para continuarem em data oportuna, 

dispensando-se nova convocatória e sendo suficiente que a Mesa da Assembleia informe o 

dia em que terá lugar a continuação. Porém, se a data da referida continuação não puder ser 

comunicada no momento da suspensão, terá de ser informada aos membros do Conselho 

Geral com, pelo menos, 48 horas de antecedência. 

 

ARTIGO 12.º 

Mesa do Conselho Geral 

1. Compete à Mesa da Assembleia Geral, como Mesa do Conselho Geral, assegurar o normal 

funcionamento do Conselho Geral, dirigir os seus trabalhos de acordo com a Ordem de 

Trabalhos e este Regimento, estabelecer critérios de atribuição de tempo de intervenção dos 

oradores e deliberar sobre as questões de interpretação e integração do Regimento. 

2. Compete ao(à) Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou, nos seus impedimentos, ao(à) 

Vice-Presidente, presidir ao Conselho Geral e conduzir os seus trabalhos, declarar a abertura 

e encerramento das suas sessões ou reuniões, conceder a palavra e assegurar a ordem dos 

debates, impedindo que se tornem injuriosos ou ofensivos. 

3. Compete aos restantes membros da Mesa pela respetiva ordem, substituir o(a) Presidente nas 

ausências ou impedimentos simultâneos do(a) Presidente e do(a) Vice-Presidente e coadjuvar 

o(a) Presidente, ou quem o substitua, em tudo o que seja necessário ao bom funcionamento 



do Conselho Geral e desempenhar, nomeadamente, as tarefas e funções que relativamente a 

este órgão, estão estabelecidas no Artigo 29º dos Estatutos. 

 

 

ARTIGO 13.º 

Verificação de Presenças 

1. A presença dos membros do Conselho Geral será verificada por assinatura de folha de 

presenças, no início e no fim de cada período, ou por chamada, em qualquer momento da 

reunião, ou por outro meio que o Conselho deliberar. 

a) As folhas de presença serão recolhidas 30 minutos após o início dos trabalhos, após esse 

período serão feitas na mesa da Mesa da Assembleia Geral. 

b) A inexistência de assinatura na folha de presenças, no início e no fim de cada período, bem 

como a não resposta a eventual chamada, serão consideradas como falta. 

c) No início do último ponto da ordem de trabalhos, as folhas de presença, são disponibilizadas 

no local inicial, para a assinatura dos(as) Conselheiros(as). 

2. Serão excluídas do número anterior, as situações resultantes de doença, desempenho de 

atividades sindicais inadiáveis ou outros motivos de força maior, as quais deverão ser objeto 

de informação à Mesa da Assembleia Geral, no preciso momento em que ocorrerem. 

 

ARTIGO 14.º 

Votações 

1. As votações realizam-se normalmente por levantamento do cartão de voto. 

2. Para além das situações previstas no número 3 do Artigo 25.º dos Estatutos, podem realizar-

se votações por voto secreto, desde que o Conselho Geral delibere nesse sentido. 

3. Nas votações por voto secreto consideram-se votos validamente expressos todos os votos 

entrados nas urnas, com exceção dos nulos. 

4. O(A) Presidente da Mesa tem voto de qualidade em caso de empate, exceto nas votações por 

voto secreto. 

 

ARTIGO 15.º 

Poder Deliberativo 

1. O Conselho Geral só pode deliberar com a presença de metade mais um dos seus membros 

com direito a voto. No entanto, poderá reunir, para discussão, logo que esteja presente um 

terço dos seus membros. 

2. As deliberações do Conselho Geral são tomadas por metade mais um dos seus membros 

presentes com direito a voto, exceto no exercício das competências previstas nas alíneas g) 

h), s), t) e u) do Artigo 23.º dos Estatutos, para cujas deliberações, para serem aprovadas, é 

necessário o voto favorável de pelo menos dois terços dos presentes nessa reunião do 

Conselho Geral.  



3. Para além do que no número 7 do Artigo 16.º deste Regimento se dispõe relativamente às 

deliberações assumidas no "período fora da Ordem de Trabalhos", são nulas as decisões 

relativas a matérias ou assuntos que não constem na Ordem de Trabalhos. 

 

ARTIGO 16.º 

Período Fora da Ordem de Trabalhos 

1. Todas as sessões do Conselho Geral têm obrigatoriamente um "período fora da Ordem de 

Trabalhos" normalmente no início de cada sessão, exceto os Conselhos Gerais Extraordinários, 

que apensas versarão sobre alterações estatutárias, nos termos dos Estatutos. 

2. Por motivos justificados, o Conselho Geral pode deliberar que o "período fora da Ordem de 

Trabalhos" não se efetue no início duma sessão. 

3. Em cada sessão há apenas um único "período fora da Ordem de Trabalhos", mesmo que uma 

dada sessão se prolongue por mais de um dia ou obrigue a mais de uma reunião. 

4. O "período fora da Ordem de Trabalhos" não pode exceder 30 minutos, salvo se o Conselho 

Geral deliberar o seu prolongamento, o qual, todavia, não pode exceder 30 minutos. 

5. O "período fora da Ordem de Trabalhos" destina-se exclusivamente: 

a) À leitura, discussão e votação da Ata da sessão anterior; 

b) À leitura de expediente e informação pela Mesa de assuntos de interesse para o Conselho 

Geral; 

c) A dirigir perguntas ou pedir esclarecimentos à Mesa ou à Direção sobre quaisquer atos destes 

órgãos;  

d) A usar da palavra para dar informações ou tratar de assuntos de interesse para o Sindicato. 

e) À discussão e votação de votos de congratulação, saudação, protesto ou pesar, e outros 

documentos, subscritos pela Mesa, pela Direção ou por qualquer Tendência ou membro do 

Conselho Geral. 

6. Os documentos referidos na alínea e) do número anterior carecem de admissão para 

discussão, salvo quando apresentados pela Mesa ou pela Direção.  

7. Salvo no que se refere à aprovação da ata da sessão anterior, as deliberações assumidas no 

"período fora da Ordem de Trabalhos" revestem apenas o carácter de opinião do próprio 

Conselho Geral e não vinculam o Sindicato ou qualquer outro dos seus órgãos. 

 

ARTIGO 17.º 

Uso da Palavra 

1. O uso da palavra será dado aos membros do Conselho Geral ou a outros participantes, 

admitidos pelos Estatutos ou pelo Regimento, pela ordem de inscrição, não sendo permitida a 

troca entre oradores(as) inscritos, nem a cedência de tempo entre conselheiros. 

2. Não carecem de inscrição prévia, sendo-lhes dada a palavra logo que o solicitem: 

a) A Direção ou seus(suas) assessores(as) admitidos pela Mesa, em todas as sessões do 

Conselho Geral; 



b) O Conselho Fiscalizador de Contas, nos pontos da Ordem de Trabalhos dos Conselhos Gerais 

em que forem apreciadas as Contas ou os Orçamentos do Sindicato; 

c) O Conselho de Disciplina, nos pontos da Ordem de Trabalhos dos Conselhos Gerais em que 

aquela Comissão tenha de se pronunciar sobre matéria disciplinar; 

d) O Conselho de Gerência dos SAMS ou seus(suas) assessores(as) admitidos pela Mesa, nos 

pontos da Ordem de Trabalhos dos Conselhos Gerais que se debrucem sobre assuntos 

respeitantes àquela instituição; 

 3. Para cada ponto da Ordem de Trabalhos, a Mesa, face ao período de duração previsível para o 

debate desse ponto, pode limitar o período das inscrições para uso da palavra, como também 

determinar o tempo de intervenção de cada orador(a), quando o número de inscrições o 

justifique. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, nenhum(a) orador(a) pode usar da palavra, sobre 

o mesmo assunto, mais de 10 minutos, com exceção dos órgãos referidos no número 2 deste 

Artigo, os quais, nas circunstâncias ali referidas, podem intervir sem limite de tempo. 

5. Cada membro do Conselho Geral só pode voltar a inscrever-se para uso da palavra depois de 

o ter feito em relação à inscrição anterior. 

6. O(A) orador(a) não pode ser interrompido no uso da palavra sem o seu consentimento, salvo 

pelo(a) Presidente da Mesa, no uso dos seus poderes estatutários e regimentais. 

7. Podem também usar da palavra, nos termos deste Regimento: 

a) Qualquer Comissão estatutária convocada ou admitida pela Mesa; 

b) Qualquer convidado(a) ou participante admitido pela Mesa. 

 

ARTIGO 18.º 

Moções e Propostas de Deliberação 

1. As moções e propostas de deliberação relativas aos assuntos constantes da Ordem de 

Trabalhos são apresentadas por escrito e não carecem de admissão para discussão. 

2. Salvo decisão do Conselho Geral em contrário, qualquer moção ou proposta de deliberação 

apresentada não pode ser votada sem ter sido primeiramente posta à discussão. 

 

ARTIGO 19.º 

Requerimentos 

1. São considerados requerimentos apenas os pedidos dirigidos à Mesa respeitantes ao 

processo de apresentação, discussão e votação de qualquer assunto. 

2. Os requerimentos carecem de admissão pela Mesa e, uma vez admitidos, serão 

imediatamente votados sem justificação ou discussão. 

 

ARTIGO 20.º 

Pontos de Ordem 



1. Os membros do Conselho Geral podem dirigir, em qualquer momento, pontos de ordem ou 

perguntas à Mesa acerca da condução dos Trabalhos do Conselho Geral. 

2. Uma vez deliberado ou respondido pela Mesa sobre qualquer ponto de ordem ou pergunta, 

não são admitidos mais pontos de ordem ou perguntas sobre a mesma matéria. 

 

ARTIGO 21.º 

Pedidos de esclarecimento 

1. Os membros do Conselho Geral que queiram formular qualquer pedido de esclarecimento 

sobre qualquer intervenção, podem solicitá-lo logo após o fim da mesma e ser-lhe-á de 

imediato dada a palavra para esse efeito. 

2. O(A) orador(a) cuja intervenção suscitou pedidos de esclarecimento, querendo-o, pode 

responder aos mesmos imediatamente após a sua formulação. 

3. Cada membro do Conselho Geral não pode intervir mais de uma vez para pedir 

esclarecimento sobre uma mesma intervenção. 

 

 

ARTIGO 22.º 

Protestos e Contraprotestos 

1. Os membros do Conselho Geral podem, em qualquer momento, efetuar protestos sobre o 

comportamento do Conselho Geral, da Mesa, de qualquer tendência ou de qualquer membro, 

podendo os(as) visados(as) de imediato apresentar contraprotesto. 

2. O uso da palavra para um protesto ou contraprotesto só pode ser feito uma única vez sobre o 

mesmo assunto, salvo se a gravidade da questão, no entender da Mesa, o justificar. 

 

ARTIGO 23.º 

Declaração de Voto 

Os membros do Conselho Geral podem apresentar declarações de voto, individuais ou coletivas, 

as quais se processam sempre por escrito e são entregues à Mesa a fim de constarem em ata. 

 

ARTIGO 24.º 

Ata do Conselho Geral 

De cada sessão do Conselho Geral existe uma ata que é elaborada pela Mesa de harmonia com o 

disposto no número 5 do Artigo 25.º dos Estatutos. 

 


