FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE LOHAN TAO KEMPO

REGULAMENTO ELEITORAL
SECÇÃO I
PRINCÍPIOS GERAIS

Artigo 1º
Objeto
1. O presente regulamento é aplicável à eleição dos órgãos sociais da FPLK
FPL e dos
delegados
ados que compõem a Assembleia Geral.
2. De acordo com a lei e os Estatutos, são eleitos os seguintes órgãos sociais da FPLK:
FP
a) Assembleia Geral;
b) Presidente;
c) Direção;
d) Conselho Fiscal;
e)) Conselho de Disciplina
Disciplina;
f)) Conselho de Justiça
Justiça;
g) Conselho de Arbitragem.
3. As eleições realizadas no âmbito da FFPLK respeitarão os princípios da
democraticidade, da legalidade, da igualdade e da transparência
transparência.
4. Os casos omissos serão resolvidos de harmonia com os preceitos estatutários e
regulamentos da FPLK.

Artigo 2º
Competência
1. A organização do processo eleitoral compete à Mesa da Assembleia Geral que, para
os efeitos do presente Regulamento, passa a designar
designar-se
se por Mesa da Assembleia
Eleitoral.
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2. Compete à Mesa
esa da Assembleia Eleitoral a organização,
ização, direção e fiscalização das
eleições, cabendo-lhe,
lhe, em especial, a prática dos seguintes atos:
a) Designação da data da realização das eleições
eleições;
b) Elaboração dos cadernos
adernos eleitorais
eleitorais;
c) Análise e validação das candidaturas
candidaturas;
d) Preparação, controlo
ntrolo e fiscalização do ato eleitoral
eleitoral;
e) Publicitação dos candida
candidatos e das listas, no site da FPLK;
f) Elaboração daata das eleições
eleições;
g) Publicitação dos resultados eleitorais
eleitorais;
h) Apreciação e deci
decisão sobre reclamações e recursos que lhe sejam
apresentados,
os, em matéria de processo eleitoral.
3.. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral convoca a Assembleia Geral Eleitoral,
com 15 (quinze dias de antecedência), a realizar na sede da FPLK,, em data e hora a
indicar na convocatória.

Artigo 3º
Capacidade eleitoral
Gozam de capacidade eleitoral ativa os membros efetivos que tenham as suas quotas
em dia até 30 (trinta) dias antes de qualquer ato eleitoral, bem como todos os
delegados no pleno gozo dos seus direitos.

Artigo 4º
Capacidade eleitoral passiva
1. São elegíveis para titulares dos órgãos estatutários e como delegados, pessoas
singulares, cidadãos da União Europeia, maiores de 18 (dezoito) anos.
2. Não são elegíveis:
a) Indivíduos afetados por qua
qualquer incapacidade de exercício;
b)Que seja devedor da Federação;
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c) Que
ue tenha sido punido por infração de natureza criminal, contraordenacional ou
disciplinar em matéria de violência, corrupção ou dopagem associadas ao desporto,
até cinco anos após o cumprimento da pena;
d)Que tenha sido punido por crimes praticados no exercício de cargos dirigentes em
federações desportivas, bem como por crimes contra o património destas, até cinco
anos após o cumprimento da pena.

Artigo 5º
Representatividade
1. A Assembleia Geral Eleitoral é composta por 40 (quarenta)) delegados eleitos,
segundo as regras estabelecidas n
na lei, nos
os Estatutos e no presente Regulamento
Eleitoral.
2. Os delegados eleitores são distribuídos da seguinte forma:
a) Clubes ou associações distritais e regionais
regionais: vinte e oito delegados;
b) Praticantes desportivos: seis delegados;
c) Treinadores: três delegados
delegados;
d)Árbitros:
)Árbitros: três delegados
delegados.
3. Os delegados designados por inerência para representar as associações dos agentes
desportivossão
são descontados nas quotas atrib
atribuídas
uídas a cada umdos respetivos setores e
categorias do número anterior.
4.. Podem participar na Assembleia Geral, sem direito a voto, os membros honorários,
os membros de mérito e os titulares dos outros órgãos estatutários da FPLK
5.. O mandato dos delegados é de 1 (um) ano.
6.. Cada delegado tem direito a um voto.
7.. Não é permitido o voto por correspondência salvono
no caso de se tratar de assembleia
geral eletiva,, nem por representação.
8.Os
Os delegados à Assembleia Geral que pretendam exercer o seu direito de voto por
correspondência deverão ccomunicar a sua intenção através de carta registada com
aviso de receção, dirigida ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, a qual deverá
dar entrada na sede da FPLK até 8 dias após a publicitação da convocatória.
9. No
o prazo máximo de 10 dias, a FPLK remeterá
terá aos delegados referidos no número
anterior, por carta registada com aviso de receção, umformulário, os boletins de voto
relativos ao ato eleitoral e dois envelopes,um exterior endereçado ao Presidente da
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Mesa da Assembleia
ssembleia Geral eoutro sem indicação do remetente para introdução dos
boletins de voto.
10.. Para exercer o voto por correspondência, o delegado deverá:
a) Preencher o formulário, assiná
assiná-lo
lo conforme a assinaturaconstante do documento
de identificação e juntar
ar uma fotocópiado mesmo.
b) Preencher os boletins de voto e inseri
inseri-los
los dentro do enveloperespetivo e encerráencerrá
lo.
c) Introduzir os documentos referidos nas alíneas anteriores noenvelope,
endereçado ao Presidente
nte da Mesa da Assembleia Geral e remetê-lo,
remetê
através de
carta registada com aviso de receção,devendo o mesmo dar entrada na sede da
FPLK até à véspera do dia das eleições.
11.. Os votos recebidos que não preencham todos os procedimentos erequisitos
referidos no número anterior não são considerados noe
noescrutínio.
12. Salvo no caso de assembleia geral eletiva, é admitida a utilização de sistemas de
videoconferência na assembleia geral.
13.. Os delegados poderão solicitar a renúncia, mediante carta dirigida ao Presidente
da Mesa da Assembleia Geral, sendo eeleito um substituto.

Artigo 6º
Eleição dos tit
titulares dos órgãos estatutários
1. A candidatura a Presidente
residente só é admitida se acompanhada de candidatura aos
restantes órgãos da FPLK,, e ser
serão
ão eleitos, através de sufrágio direto e secreto, pela
Assembleia-Geral,
Geral, em lista única, considerando
considerando-se
se eleita a lista que obtiver a maioria
dos votos dos delegados presentes.
2. Os órgãos Conselho Fiscal,
iscal, Conselho de Disciplina, Conselho de Justiça
ustiça e Conselho de
Arbitragem são eleitos em listas próprias e devem possuir um número ímpar de
membros.
3. Os membros do Conselho de Justiça e do Concelho de Disciplina são eleitos, de
acordo com o princípio da representação proporcional e do método de Hondt,
Hondt na
conversão dos votos em número de mandatos.

Artigo 7º
Candidaturas
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1. As listas concorrentes devem ser subscritas por um número de delegados não
inferior ao correspondente a 10% (dez por cento) do total dos delegados à Assembleia
Geral.
enhum delegado pode apresentar mais que uma lista para o mesmo órgão.
2. Nenhum
3. Nenhum delegado pode subscrever a mais que uma lista para o mesmo órgão;
4.. Os titulares de capacidade eleitoral passiva
passiva, não podem participar em mais que uma
lista, sob pena de inelegibilidade.
egibilidade.
5.. As listas a submeter a sufrágio são acompanhadas da declaração de cada candidato,
manifestando a aceitação da candidatura e o compromisso de honra de que preenche
as respetivas condições de elegibilidade, devendo ser publicadas antes do ato
at eleitoral.
6.
Cada
lista
deverá conter
dos candidatosaoscargoscorrespondentesacadaumdosórgãossociais,
seacompanharporcópiado
cartão
do
cidadão
curriculumindividualdecadacandidatodevidamentedatadoeassinado.

osnomes
fazendoe

7.. A instauração do processo disciplinar não determina a suspensão do ato eleitoral,
mas inibe o arguido de tomar posse, se a pena genericamente prevista determinar a
perda de mandato,, nos termos do disposto do art.º 51.º do Regime Jurídico das
Federações Desportivas.
8. A apresentação
ão da candidatura, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
consiste na entrega na secretaria da FPLK da lista contendo os nomes e demais
elementos de identificação e elegibilidade dos candidatos, bem como da declaração de
candidatura, até às vinte
nte e quatro horas do décimo quinto dia anterior à data fixada
para a realização do ato eleitoral.
9.. A candidatura a Presidente só é admitida se acompanhada de candidatura a todos
os demais órgãos sociais previstos no artigo anterior.
10. Os serviços da FPLK verificam, no prazo de 3 (três)) dias, a elegibilidade dos
candidatos, competindo ao Presidente da Mesa a aceitação das listas.
11. Em caso de recusa de uma lista ou de qualquer candidato, da deliberação do
Presidente da Assembleia Geral sobre a elegibilidade dos candidatos cabe recurso para
o Conselho de Justiça.
12.. Os candidatos julgados inelegíveis podem ser substituídos no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, sendo tornada pública a composição final da lista candidata.
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13. Caso a substituição referida no número anterior não seja efetuada ou novamente
considerada inelegível,, a lista a esse órgão será retirada do ato eleitoral, ou caso a
candidatura seja ao órgão Presidente, todos os órgãos serão retirados do ato eleitoral.
14. Havendo uma única candidatura ao órgão de Presidente
Presidente, e esta seja dada como
inelegível, o ato eleitoral será reagendado num prazo máximo de 30 (trinta) dias.
15.. As listas candidatas serão identificadas mediante a atribuição de uma letra de
acordo com a ordem de entrada na sede da FPLK

Artigo 8º
Reclamações
1. Se houver dúvidas sobre a regularidade do processo eleitoral, poderá ser
apresentada reclamação à Mesa da Assembleia Geral, por escrito e devidamente
fundamentada.
2. A Mesa
esa apreciará, de imediato, a reclamação apresentada, podendo decidir de
imediato pela procedência ou improcedência da mesma, ou adiar a decisão para o final
do ato eleitoral, se considerar que a mesma não interfere com o normal
n
funcionamento do mesmo.
3. As deliberações da mesa são tomadas por maioria absoluta dos seus membros
presentes
tes e devidamente fundamentadas, tendo o Presidente
residente voto de qualidade, em
caso de empate.

4. Das decisões da Mesa
esa da Assembleia Eleitoral
leitoral cabe recurso para o Conselho de
Justiça.

Artigo 9º
C
Comunicação dos resultados
Após o apuramento dos resultados, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral anuncia
os mesmos.. A Ata da Assembleia Eleitoral e resultados serão de seguida, publicados.

Artigo 10º
Tomada de posse
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A posse será conferida pelo Presidente da Mesa
esa num prazo máximo de 15 (quinze) dias
após o apuramento
ramento dos resultados eleitorais e em data, hora e local por si
determinados.

Artigo 11º
Perda de Mandato
1. Perdem o mandato os titulares de órgãos sociais da FPLK que, após a eleição,
sejam colocados em situação que os torne inelegíveis ou relativamente aos
quais se apure uma das incompatibilidades previstas na lei ou nos estatutos.
2. Perdem, ainda, o mandato os titulares dos órgãos sociais da FPLK que, no
exercício das suas funções ou por causa delas, intervenham em contrato no
qual tenham interesse, por si, como gestor de negócios ou representante de
outra pessoa, e, bem assim, quando nele tenha interesse o seu cônjuge, algum
parente ou afim na linha reta ou até ao 2.º grau da linha colateral ou qualquer
pessoa com quem viva em economia comum.
3. Os contratos em que tiverem intervindo titulares de órgãos sociais da FPLK que
impliquem a perda do seu mandato são nulos nos termos gerais

SECÇÃO II
ELEIÇÃO D
DOS DELEGADOS À ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 12º
Convocatória
A Assembleia Geral para eleição dos delegados dos clubes, praticantes, treinadores e
árbitros será expressamente convocada com 15 (quinze) dias de antecedência.

Artigo 13º
Eleição
leição dos delegados dos clubes
1. Os delegados representantes dos clubes são eleitos pelos cclubes
lubes filiados na FPLK até
30 (trinta) dias antes da data da Assembleia Geral Eleitoral de delegados, conforme
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lista publicada para o efeito na página da Internet da FP
FPLK, quedefine
define os clubes
eleitores com direito a voto, constando do caderno eleitoral.
2.. Para exercício do direito de voto, os clubes deverão estar representados pelo
respetivo presidente.

Artigo 14º
Eleição dos outros delegados
1. Os delegados representantes d
dos
os praticantes, treinadores e árbitros serão eleitos
pelos seus pares e todos deverão estar devidamente filiados na FPLK até 30 (trinta)
dias antes da data da Assembleia Geral Eleitoral, conforme as respetivas listas
publicadas para o efeito na página da IInternet da FPLKque,
que, dessa forma, definem os
eleitores com direito a voto, constando do caderno eleitoral.
2. Em caso de omissões ou incorreções, as listas referidas no presente artigo, bem
como no artigo anterior, poderão ser completadas ou corrigidas até ao dia anterior à
data da Assembleia Eleitoral, mediante reclamação a apresentar junto da mesa da
Assembleia Geral.

Artigo 15º
Candidatura a delegado
1. Os candidatos a delegados poderão apresentar a sua candidatura uninominal,
mediante declaração escri
escrita
ta para o efeito, até 8 (oito) dias antes da data da
Assembleia Geral de Eleição dos Delegados, junto da FPLK.
2. Os candidatos a delegados representantes dos clubes poderão fazer constar na
respetivadeclaração de candidatura os clubes que os indicam.
3. A Mesa da Assembleia Geral Eleitoral confirmará ou não a elegibilidade dos
candidatos e informá-los-áá da sua decisão.
4. As listas de candidatos serão publicadas na página da Internet da FPLK.

Artigo 16º
Votação, eleição e nomeação
1. A votação decorre na sede da FPLK,, em data e hora a designar pelo Presidente da
Mesa da Assembleia da Geral.
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2. São eleitos os candidatos mais votados para cada categoria de representantes, em
número definido nos Estatutos
statutos e no presente regulamento.
3. Em caso de empate, procede
procede-se
se a nova votação para eleição dos candidatos
empatados.
4. Caso a Assembleia Geral Eleitoral não eleja os delegados em número definido nos
estatutos, o Presidente da Mesa procederá à marcação de nova reunião,
sucessivamente, até à eleição dos delegados necessários à completa composição da
Assembleia Geral.
5. Caso não sejam apresentadas candidaturas em número suficiente para preencher o
número de delegados definido nos Estatutos, consideram-se
se automaticamente eleitos
aqueles que apresentaram candidatura, desde que verificados e preenchidos os
requisitos de elegibilidade estatutariamente previstos, cabendo ao Presidente da Mesa
proceder à marcação de nova reunião, sucessivamente, até à eleição dos delegados
necessários à completa composição da Assembleia Geral.

Após a sua aprovação em reunião de Direção da FPLK,, o presente regulamento entra
em vigor no dia seguinte à sua publicação na página da Internet da FPLK.
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