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CONVOCATÓRIA 

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL 

Nos termos do disposto no artigo 8º dos Estatutos e nos artigos 12º, 16º e 35º do 
Regulamento Interno, CONVOCO todos os SÓCIOS da AKRAM - Associação de 
Karaté da Região Autónoma da Madeira a reunirem-se em Assembleia Geral 
Eleitoral no próximo dia 05 de fevereiro de 2023, pelas 10:00 horas, nas 
instalações do CLUBE DESPORTIVO DE SÃO ROQUE, sita no Caminho de São 
Roque n.o 121, 9020-122 São Roque, com o Ponto Único da ordem de trabalhos: 
Eleição dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2023/2027. 

* 

De acordo com o disposto no artº 18º do REGULAMENTO INTERNO se à hora 
designada e publicitada não existir quórum para deliberar, fica desde já 
convocada a Assembleia Geral Eleitoral com o número de Sócios presentes 
para reunir no mesmo dia e local, pelas 10:30 horas, com a mesma ordem de 
trabalhos. 

Qualquer Associado pode delegar o seu voto, através de simples procuração 
passada a favor de outro associado, documento que deve ser entregue, 
impreterivelmente, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral em tempo 
oportuno. 

A Mesa da Assembleia Geral aceita, embora não seja obrigatório, um 
documento em mensagem emanada de cada Associado, via e-mail para o 
endereço eletrónico assembleia.geral@akram.pt, caso não possa comparecer 
á assembleia agendada ou não possa delegar o seu voto, a fim de ser 
considerada a justificação na listagem das presenças/ausências. 

De harmonia com o estabelecido no artigo 32º do Regulamento Interno, 
participam na Assembleia Geral Eleitoral da A.K.R.A.M., todos os sócios que se 
encontrem em pleno gozo dos seus direitos e também os Corpos Sociais que, no 
entanto, não terão direito a voto. 

 

INFORMAÇÃO PRÉVIA À ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL 

O Caderno Eleitoral relativo à Assembleia Geral Eleitoral estará patente na Sede 
e no site da A.K.R.A.M. para consulta dos sócios (artº 36º do Regulamento 
Interno) 
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A Assembleia Geral Eleitoral funcionará, sem interrupção e sem debate, nela se 
procederá apenas à votação por voto secreto, nos termos do disposto no artigo 
41º, n°1 alínea a) do Regulamento Interno. 

A identificação do Sócio Eleitor será feita através da apresentação da 
credencial emitida pelo seu clube (artº 40º do Regulamento Interno). 

Nos termos estatutários, a cada Sócio Efetivo corresponde o número de votos 
estabelecidos no artº 19º do Regulamento Interno. 

Serão submetidas a sufrágio, as listas apresentadas na Sede da A.K.R.A.M, de 
acordo com o previsto no artº 15º dos Estatutos e 37º do Regulamento Interno. 

A composição das listas submetidas a sufrágio, será feita nos termos do disposto 
no artº 37º do Regulamento Interno. 

A apresentação de listas aos Órgãos Sociais será feita até quinze dias antes da 
data das eleições (artº 37º, nº 3 do Regulamento Interno). 

Aos mandatários de cada lista, assiste o direito de nomear um representante 
para a mesa de voto que vier a ser constituída. 

Após o apuramento dos resultados, considera-se eleita a lista que obtiver maior 
número de votos, nos termos do disposto no Artigo 19º do presente 
Regulamento. 

Será dada posse aos dirigentes eleitos para os Órgãos Sociais, no prazo de 
quinze dias, após a proclamação definitiva dos resultados eleitorais. 

Qualquer informação sobre o ato eleitoral poderá ser solicitada na Sede da 
A.K.R.A.M.. 

Funchal, 13 de janeiro de 2023 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

_____________________________________ 

 (Joaquim Manuel A. Silva) 
 

 

 

 


