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ORGAI\ZAçÕES DO TRABALHO:
AssociaçõesSindicais:
Estatutos:
DOSENFERMEIROS
N,I.NTCTÃOAUTÓNOMA
DA
STNDICATO
MADEIRA- AUTERAçÃO.
CAPTTULO
I
DENOMTNAçÃO,
ÂUBITOE SEDE
Anigo 1.o
l. O Sindicato dos Enfermeirosda RegiãoAutónoma da
Madeira e uma associaçãosindical que tem por objectivo a
defesae promoçãodos direitos socio-profissionaisdos seus
associados,sendo constituído pelos profissionais que nele
filiado exerçamenfermageme cujo exercício seja reconhecido pela Ordem dos Enfermeiros.
2. Podem ainda sindicalizar-se no Sindicato dos
Enfermeirosda RegiãoAutónoma da Madeira:
quetenhamestadoinscritos
a) Osaposentados,
ou reformados
como associados
no SERAM durantepelo menosvinte
anos,e ou inscritosnos últimoscinco anosde actividade
profissional,
queemborasemexercera actividade
profisb) Osenfermeiros
profissional,
sionalautonomamente,
detenham
a habilitação
c) Os Enfermeirosà procurado primeiroemprego,ou que
estejamem períododeexercíciotutelado.
2. O Sindicato dos Enfermeirosda RegiãoAutónoma da
Madeira, adiante designado abreviadamentepor SERAM,
usa como símbolo uma esferade fundo branco,que contém
uma cruz vermelha,e dentro da mesmacruz, existedois círculos, uma lanternaamarelano fundo azul acompanhandoas
quinas de Portugal,e em cima da çruz vennelha,circunscrito por dois círculos contém os seguintesdizeres:Sindicato
dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, e em
baixo da cruz, 12 de Maio, Dia Internacionaldo Enfermeiro.
Artigo 2.'
O SERAM exerce a sua actividadena átreaterritorial da
RegiãoAutónoma da Madeira

2. A democraciasindical garantea unidadedos associadose regulatoda a orgânicae vida internado SERAM, constituindo o seu exercício, simultaneamente,um direito e um
deverde todosos sindicalizados.
desig3. O exercícioda democraciasindicalexpressa-se,
nadamenteno direito dos associadosparticiparem activamente na eleição e destituição dos seus dirigentes, bem
como no de livrementeassumirempontosde vista divergentes, de apresentarempropostase de as defenderemem condiçõesde igualdade.
4. O SERAM reconhecea existência no seu seio de
diversascorrentesde opinião, cuja organizaçãoe da responsabilidadede tais correntes.
5. Não obstante,a livre opinião dos associadosdo
SERAM, o exercício da liberdadesindical não pode falsear
as regrasda democracia,estandovedado,a constituiçãode
organismosautónomostendentesà divisão dos enfermeiros.
6. A actividade sindical do SERAM é exercidacom total
independência,relativamenteao patronato,governo, partidos políticos, confissões religiosas ou outras associações
relativamenteàs quaisexistaconÍlito de interesses.
Artigo 6."
l. O SERAM pode, por deliberação favorável da
Uniões
Assembleia-geral,
aderir e filiar-se em Federações,
ou CentraisSindicais Nacionaisou Estrangeirasbem como
aderir ou criar organizaçõesde interessepÍÌra os seusÍtssociados.
2. A adesãoe filiação referida no n.o 1 exige pelo menos
a presençade 57o do número total dos associadosno pleno
gozo dos seusdireitossindicais.
convocadapÍÌrao
3. As deliberaçõesda assembleia-geral
efeito do n." 2, exigepelo menoso voto favorávelde'757o
presentes.
dos associados
4. O SERAM poderá criar, por simples deliberaçãoda
Direcção, delegaçõesou outras formas de representação
sempreque o julgue necessárioà prossecuçãodos seusfins.
CAPITULO III

Artigo 3.o
O SERAM tem a sua sedena cidade do Funchal,podendo ser criadasdelegaçõesconcelhias.
CAPITULO II
PRINCÍPIOS FTJNDAM ENTAIS
Artigo 4.o
O SERAM orienta a sua acçãodentro dos princípios do
sindicalismo, organização,gestãodemocráticae da solidariedadegarantindoa todos os seusassociadosindependência
e voz activa, acercade todo o âmbito da actividadesindical.
Artigo 5."
l. O princípio da liberdadesindical,reconhecidoe defendido pelo SERAM, garantea todos os Enfermeiroso direito
de se sindicalizarem, sem distinção de opiniões políticas,
origem, concepçõesfilosóficas ou crençasreligiosas.

FTNSE COMPETÊXCN
Artigo 7."
O SERAM tem por finalidade, em especial:
considosassociados,
a) Defendere promover,os interesses
como classe
deradosindividualmente
ou colectivamente
profìssional;
com outrasorganízab) Promover,em estreitacolaboração
e organizações
deenferma
sindicatos
ções,nomeadamente
gem,a emancipação
daclassea todososníveis;
queinteressem
e procuaosassociados
c) Estudarasquestões
rar-lhessolução;
à satisfad) Promover,organizar
e apoiaracçõesconducentes
pelavontade
colecexpressas
reivindicações
çãodasjustas
tiva dos associados;
e) Organizar acçõesconducentesao debate e à definição de
posiçõesdos enfermeirossobreas opçõese problemasprofissionais, e da política de saúde na perspectiva de um
ServiçoRegionalde Saúdede qualidade.

Artigo 8."
Paraa prossecuçãodos seusfins o SERAM deve:
a) Fomentara análisecrítica e a discussãocolectivade assuntos de interessedos enfermeiros,garantindoque as tomadas
de decisãonas estruturascompetentessão precedidasde um
debateprévio, clarificador das posiçõesem confronto, e de
que uma vez aprovadasas decisões,sejamrespeitadaspelos
intervenientes;acatandoa minoria a decisãoda maioria;
b) Intensificar a dinâmica sindical com vista ao reforço da
organização dos enfermeiros e ao alargamento da sua
influênciae a do movimentosindical;
c) Criar e dinamizar uma estruturasindical de forma a garantir uma estratégicae contínualigação de todos os seusassopromovendoa eleiçãode delegados
ciados,nomeadamente,
sindicais, nos diferentesestabelecimentos
e serviços de
saúde:
d) Asseguraraos seusassociadosa informaçãode tudo quanto
diga respeitoaos interesses
dos enfermeiros;
e) Estimular iniciativascom vista à formaçãosindical e profissional,bem como, a promoçãosocial,cultural e recreativa dos associados;
0 Asseguraruma boa gestãodos recursose serviçosadministrativosdo sindicato;
g) O sindicatoreconheceque a sua dinâmicade vida provém
das bases.
Artigo 9."
O SERAM, dentro do seu âmbito de competência, têm
nomeadamente o direito de:
a) Celebrarconvençõescolectivasde trabalho;
b) Decretar greve;
c) Dar parecer sobre assuntosda sua especialidade,quando
solicitado.parao efeito por outrasorganizações
sindicaisou
por organismosoficiais;
d) Fiscalizar e reclamar quanto à aplicação das leis do
Trabalho e das ConvençõesColectivas de Trabalho, propondo a sua correcçãoou revogação;
e) Intervir nos processosdisciplinaresinstauradosaosassociados pelasentidadespatronaise em todosos casosde despedimento:
0 Prestarassistênciasindical,jurídicaou outra aos seusassociados nos conflitos resultantesde relaçõesde trabalhoe do
exercícioda profissão;
g) Gerir e administrar,individualmenteou em colaboração
com outros sindicatos,instituiçõesde caráctersocial;
h) Pronunciar-sejuntodos órgãosdo poderlocal, regionalou
central acercade questõesrelacionadascom a organização,
estruturae funcionamentodos serviçosde saúde;
i) Promover manifestaçõessindicais, profissionais,sociais,
culturaise recreativas;
j) Participar quando solicitado na definição das opções de
política de saúderegional;
k) Regulamentar,instituir e realizar o congressodo SERAM
como órgão de representaçãoindirecta; se entenderadequado á prossecução
dos seusfins;
l) Realizarseminários,conferências,encontrosou outrasiniciativas sobre temasespecíficosdo seu interessee na prossecuçãodos seusfins.

CAPITT,LO ry
DOS ASSOCIADOS
Artigo 10."
Têm direito a filiar-se no SERAM todos os trabalhadores
enfermeirosque estejamnas condiçõesprevistasno n.ol.o e
2." do artigo l.o,e aceitemos princípiose objectivosdefinidos nos presentesestatutos.

Artigo 11.'
l. O pedidode filiação deveráser dirigido à Direcçãodo
SERAM, em formuliírio fornecido para esteefeito, mediante apresentaçãode documentocomprovativo do curso e/ou
da respectivacédula profissionalemitida pela Ordem dos
Enfermeiros.
2. A aceitaçãoou recusade filiação é da competênciada
Direcção e da sua decisãocabe recursopara a AssembleiaGeral,que apreciarânaprimeirareuniãoparaque sejaconvocada.
3. O prazo paraa interposiçãodo recursoé de 30 dias,
4. Tem legitimidade para interpor recurso,o interessado
em filiar-se.
Artigo 12."
l. Sãodireitosdo associadodo SERAM:
a) Eleger e ser eleito para os corpos gerentesou quaisquer
órgãos do SERAM nas condições fixadas nos presentes
estatutos;
b) Participar na vida do SERAM, nomeadamentenas reuniões
e nasAssembleias-Gerais,
requerendo,apresentando,
discutindo e votandoas moçõese propostasque entenderconvenientes:
c) Beneficiar dos serviços prestadospelo SERAM ou por
quaisquerinstituiçõese cooperativas
deledependente,
ou de
organizações
em que estejafiliado, ou que com elas tenha
acordovalido;
d) Beneficiarda acçãodesenvolvidapelo SERAM em defesa
profissionais,económicose culturaiscomuns
dos interesses
a toda a classeou dos seusinteresses
específicos;
e) Informar-sede toda a actividadedo SERAM;
D Beneficiar do fundo de greve e desempregocaso exista,
conforme o articulado nos presentesestatutos;
g) Formularlivrementee em sedeprópria,semprejuízodo respeito pelas decisõesdemocraticamentetomadas,as críticas
que julgar pertinentesà actuaçãoe decisõesdos diversos
órgãosdo SERAM.
Artigo 13."
São deveres do associado do SERAM:
a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos;
b) Participar nas actividades do SERAM e manter-seacerca
delas informado, nomeadamente participando nas
Assembleias-Gerais,reuniões ou grupos de trabalho e
desempenhando
as funçõesparaque foi eleito ou nomeado,
justifi cados;
salvo motivos devidamente
c) Cumprir e fazer cumprir as deliberaçõese decisões da
Assembleia-Geral e dos órgãos, competentes tomadas
democraticamentee de acordo com os estatutos;
d) Agir solidariamenteem todas as circunstânciasna defesa
dos interessescolectivos;
e) Fortalecer a acção sindical nos locais de trabalho e a respectivaorganizaçãosindical,incentivandoa participaçãodo
maior númerode enfermeirosna actividadesindical;
f) Fazer toda a propagandapossíveldifundindo as ideias e os
objectivosdo SERAM, com vista ao alargamentoda solidariedadesindical;
g) Contribuir paraa própriaeducaçãosindical,cultural e políüca;
h) Apoiar activamenteas acçõesdo SERAM na prossecução
dos seusobjectivos;
i) Pagarregularmentea quotizaçãodevida;
j) Divulgar e distribuir circularese as publicaçõeselaboradas
pelo SERAM;
k) Comunicar no prazo máximo de quinze dias a mudançade
residência,a passagemao estadode reforma, a incapacidade por doençasou o impedimentopor serviçomilitar.

Artigo 14."
l. O valor mensalda quota de cada sindicalizadocorrespondeú alVo da retribuição,ou remuneraçãobasemensala
que o trabalhadorEnfermeiro tem direito.
2. As quotizaçõessindicais são,regra geral, descontadas
na fonte, salvo vontadeexpressaem contnáriodo associado,
em que a quotizaçãoépagana sededo SERAM pelos meios
usuaisde pagamento.
3. A cobrançada quota sindical é feita pelo empregador
ou pela entidadeempregadorapública, entregandoa respectiva quantia à associaçãosindical ate ao dia 15 do mês
seguinte.
4. Nos casosde perda de qualidadede associadoou de
suspensãotemponíria dos seus direitos, o valor da quota
devida ao SERAM reporta-seao fim do mês a que a mesma
produz efeitos.
5. O valor mensalda quota dos Enfermeirosem sinração
de aposentaçãoou reforma coÍTespondea 0,57odo valor da
pensãoaúerida, excepto os que se encontremna situação
previstana alínead) do n." 1 do artigo 15.
Artigo 15."
l. Está isento do pagamentode quotaso associado:
por motia) Quedeixarde receberasrespectivas
retribuições
vo decumprimento
do serviçomilitar ou equiparado;
b) Os Enfermeirosque tendoexercidoa profissãose encontremem situaçãodedesemprego;
quetendorecebidoa cédulaprofissionalse
c) OsEnfermeiros
em situaçãodeprocurado primeiroemprego,
encontrem
cuja reforma
d) Os associados
na situaçãode aposentação,
mínimensalsejadevalorigualou inferiora doisordenados
perantedeclaração
anual;
mos,devidamente
comprovados
quenãoestejama exercera profissãopor se
e) Os associados
encontrarem
em situação
dedoençaprolongada
devidamente comprovada;
que por qualquermotivo que não lhe seja
0 Os associados
imputávelnão recebamo vencimentoa que têm direito,
devendotodavia,logo que o recebampagara quotização
respectiva.
Artigo 16."
l. Perdema qualidadede associadosos enfermeirosque:
a) O requeiramatravésde ofício dirigido à direcçãodo
mínimade 30 dias:
SERAM,coma antecedência
b) Deixemvoluntariamente
de exercera actividadeprofissional;
c) Deixem de exercera actividadeprofissionalna RAM,
exceptoquandodeslocados
ou emigrados;
d) Deixemde pagarasquotassemmotivojustificado,durante
um períodode 6 meses,e sedepoisde avisados,
nãoefectuaremo seupagamento
total,no prazode um mêsapóso
avisode recepção;
e) Hajamsidopunidoscoma penaexpulsão;
0 Seinscrevamnoutrosindicato.
Artigo 17.'
l. Os associadosdo SERAM podem ser readmitidosnos
termose condiçõesprevistasparaa admissão,salvo os casos
de expulsão,em que o pedido de readmissãodeveráser apreciado em Assembleia-Gerale votado favoravelmentepor,
pelo menos,dois terçosdos associadospresentes.

2. A readmissãodos associadosimplica o pagamento
mínimo do valor de uma quota.
3. Nas circunstânciasem que o associadoa ser readmitido tenha estadoafastadodo SERAM por período igual ou
superiora dois anos a sua readmissãoimplica o pagamento
de quotas.
dos seismesesantecedentes
4. O associadonas condições previstas no n.o 3 que
necessitarde utilizar os serviçosjurídicos do SERAM, deverâpagar a título de quotizaçãoos 12mesesantecedentes.
Artigo 18."
l. O socio podenásolicitar a suspensãoda sua inscrição,
se entretantodeixar de exercera profissão,se ausentarpara
o estrangeiro,exercera profissãofora do âmbito geognífico
definido no artigo n." 2 dos presentesestatutos,ou por outro
qualquermotivo fundamentado.
2. Podera ainda solicitar a suspensãotemporiíria dos
direitos sindicais o associadoque desempenhetemporariamente funções de natureza política ou administrativa ou
outra que não se enquadreno âmbito definido no artigo n." I
dos presentesestafutos.
3. A competênciaparadecisãodo pedidode suspensãode
inscriçãocompeteà Direcçãodo SERAM.
4. Duranteo períodode suspensãoo associadofica isento do pasamentódas suasquoias e suspensodos direitos e
dos deïeïes que o vinculam, exceptoos õue seprendemcom
os deveresdê lealdade,respeitorêsolidariedadepara com o
SERAM.
CAPITULO V
REGIME DISCIPLINAR
Artigo 19."
Podem ser aplicados aos associadosdo SERAM as
seguintespenasdìsciplinares:
a) Penasderepreensão;
atéum ano;
b) Suspensão
c) E Expulsão.
Artigo 20."
aos comportamentos
- A sanção-de repreenqãoé apl-i.cáyel.
dos assoiiadosquè revelem negligênciaou incúmprimento,
no presenteêstatuto.
sem gravidade,dos deverespre-vis-tos
Artigo 21."
Incorrem nas penas de suspentã9g de expulsão, consoantea gravidadêda infracção,os sóciosque:
a) Reincidamnainfracçãoprevistano artigoanterior;
dosórgãoscompetene resoluções
b) Nãoacatemasdecisões
e de acordo
tes do sindicato,tomadasdemocraticamente
estatutos;
comos presentes
comgravidade
actoslesivosdosdireitosou intec) Pratiquem
resses
do SERAM.
Arngo 22.'
As sançõesde suspensãoe de expulsãonão podem ser
aplicadasóem que ao associadoseidm dadas sarantiasde
dèfesaem adeqiradoprocessodisciplinar, que óbservará o
princípio do contraditõrioe os demaisprincípios estabeleciãos nô direito disciplinar.

Artigo 23.'
l. O processodisciplinarconsistenumafasede averiguações preliminares, que terá a duração mríxima de sessenta
dias, podendoo prazoser proÍïogado por mais sessentadias
em circunstâncias_
excepciorraise fundamentadaspela
Direcção do SERAM, ao qual se segueo processopropriamentedito, que seinicia com a apresentação
ao associadode
uma nota de culpa com a discrição concretae especificada
dos factos da acusação.
2. Anota de culpa deve ser reduzidaa escrito e feita em
duplicado, sendo o duplicado entregueao associadoque o
guardarácomo recibo, ou, sendoimpossível a entregapessoal, será feita por meio de carta registadacom aviso de
recepção.
3. O acusadoapresentaráa sua defesatambémpor escrito, no prazo de20 dias a contar da notificação da nota de
culpa, podendo requerer as diligências necessiíriaspara a
descoberta da verdade, procurando apresentarquaisquer
meios de prova admitidos em direito, não podendo,todavia,
apresentarmais de 3 testemunhaspor cadafacto.
4. O instnrtor do processopode, todavia, recusara reali.ção de diligênciasque se mostremmanifestamentedilatónas.
5. A decisãodeveráser tomadano prazode 30 dias a contar da apresentaçãoda defesa.
Artigo 24."
l. A Direcção do SERAM a quem cabe o poder disciplinar, podení suspenderpreventivamenteo associadoa quem
foi instauradoo processodisciplinar, sea gravidadeda infracção o justificar.
2. Da decisão da Direcção do SERAM que aplique as
penasde repreensão,suspensãoe de expulsãocabe recurso
paraaAssembleia-Geralno prazode 30 dias.

Artigo 28.'
l. O exercício dos cargos associativosé gratuito, salvo
decisão da direcção que em situaçõesdevidamentefundamentadas,pode fixar uma prestaçãopecuniiíriaao exercício
dos cargosassociativos.
2. Os dirigentes que, por motivos do desempenhodas
suasfunçõesno SERAM, percam toda ou parte da remuneraçãoou retribuiçãodo seutrabalho,têm quandojustificada,
direito ao reembolso das importâncias correspondentes,e
bem assim,à compensaçãodasdespesasde deslocação,estadia e alimentaçãodecorrentesdo exercícioda actividadesindical.
Artigo 29."
l. Os órgãos sociais podem ser destituídos pela
Assembleia-Geralque haja sido convocadaexpressamente
para esteefeito.
2. AAssembleia-Geralparadestituiçãodos órgãossociais
exige pelo menos a presençade 20Vodo número total dos
associadosno pleno gozo dos seusdireitos sindicais.
3. A deliberaçãodaAssembleia-Geralconvocadaexpressamentepara efeitos do n." I exige pelo menoso voto favorável de 75Vodosassociadospresentes.
4. AAssembleia-Geralque destituir,pelo menos50Vodos
membrosde um ou mais órgãos,elegerâuma comissãoprovisória em substituiçãode todosos membrosdos respectivos
órgãos.
5. Se nos termos dos números anteriores,os membros
destituídosnão atingirem a percentagemexigida no n.o4, a
substituiçãosó se verificarâapedidodos restantesmembros
do respectivoórgão.
6. Nos cuìsosprevistos no n.o 4 realizar-se-ãoeleições
antecipadasparaos órgãoscujos membrosforam destituídos
no pr.vo mínimo de noventadias.

CAPíTI'LO VI
ORGÃOS SOCIAIS

SECçÃO r

sEcçÃor
DrsPosrçÕBs
cEnars

ASSEMBLEIA.GERAL

Artigo 25.o

AAssembleia-Geralé constituídapor todosos associados
do SERAM, no pleno gozo dos seusdireitossindicais,desde
que devidamenteidentifi cados.

l. Os órgãosdo SERAM são:
a)A Assembleia-Geral;
b) A MesadaAssembleia-Geral:
c) A Direcção;
d) O Conselho
Fiscal.
Artigo 26."
Os membros dos órgãos sociais são eleitos pela
Assembleia-Geralde entre os seusassociadosdo SERAM,
no pleno gozo dos seusdireitossindicais.
Artigo 27."
A duraçãodo mandatodos membros dos órgãos sociais
do SERAM, é de 4 anospodendoseremreeleitos.

Artigo 30."

Artigo 31."
l. Competeem especialà Assembleia-Geral:
a) Elegerosórgãossociais,
o relatóriode contasda Direcçãoe o
b) Aprovaranualmente
parecer
Fiscal;
do conselho
geralpropostopela
c) Apreciare deliberarsobreo orçamento
Direcção;
do Sindicato;
d) Deliberarsobrea alteração
dosestatutos
e) Autorizara Direcçãoa contrairempréstimos
e a adquirir,
alienarou onerarbensimóveis;
entreos órgãosdo
O Resolverem últimainstânciadiferendos
podendoneste
SERAMou entreestese os seusassociados,
e estuâmbito,elegercomissões
deinquéritoparain3trução
do dosprocessos
a fim dehabilitalaa decidirconscienciosamente:

g) Apreciar e deliberar sobre os recursosinterpostosdas decisõesda Direcção;
h) Apreciar e deliberar sobre os recursosinterpostosdas decisõesda Mesa daAssembleia-Geral;i) Pronunciar-sesobre as linhas de acção sindical, sobre proposta da direcçãoe fiscalizar os actos dos vários órgãosdo
SERAM;
j) Fixar o valor das quotassindicais:
k) Deliberar sobre a destituiçãodos órgãossociais;
l) Deliberar a dissoluçãodo SERAM e forma de liquidaçãodo
seu património;
m) Deliberar sobre a integraçãoe fusão do SERAM;
n) Exercer todas as demaisatribuiçõesprevistasnos presentes
estatutos.
Artigo 32."
A Assembleia-Geral reuniní obrigatoriamente em sessão
ordiniíria, anualmente, até 3l de Março, para exercer as atribuições previstas nas alíneas b) e c) do artigo 31.o,e de quatro em quatro anos para exercer as atribuições previstas na
alínea a) do mesmo artigo.

Artigo33."
l. AAssembleia-Geral
extraordinária:
reuniráem sessão
a) Sempreque o Presidente
da Mesada Assembleia-Geral
o
entender
necessário;
b) Em solicitação
da Direcção;
c) A requerimento
de pelomenos
nãose
,lïVo dosassociados,
exigindoemcasoalgum,um númerodeassinaturas
superior
a duzentos,
é obrigatórioa presença
mínimado númerode
requerentes
l07o dos associados
em plenogozodos seus
direitossindicais,ou 200associados;
d) Paraapreciação
das decisõesde Recursoque lhe couber
analisar.
2. Os pedidosde convocaçãode Assembleia-Geraldeverão ser diilgidos e fundamentàdospor escrito, ao Presidente
da Mesa da-A,ssembl
eia-Geral,deles constatandonecessari
amenteuma propostade ordem de trabalho.
3. Nos casosprevistosnas alíneasb), c) e d) do n. l, o
presidenteda Mesa devení convocar a Assembleia-geralno
prazomiáximode trinta dias aús a recepçãodo requérimento, salvo motivo justificado, èm que o prazo maxrmo é de
sessenta
dias.
Anigo 34."
l. A convocação da Assembleia-Geral é feita pelo
Presidenteda Mesâ ou em casode impedimento,por um dos
secretários,através de anúncios convocatóriosbublicados
nosjornais mais lidos daáreaemque o SERAM eierce a sua
actiüidade.e em dras sucesstvos.com a antecedênciamínima de oito dias úteis.
2. Da convocatóriadirisida e fundamentadapor escrito
ao Presidenteda mesada Ãssembleia-Geral,devèní constar
a hora para início dos trabalhos, local e obrigatoriamente
uma própostade ordem de trabalhos.
3. Nos casosem que as reuniõesseiam convocadaspara
fins constantesdas alíneasd), k), l) e"m), do artigo 31.o,o
DÍazomínimo de antecedênciaDaraa publicacãodos anúnèios convocatóriosé de quinze ôias, deïendo derpublicados
em dois dias sucessivosnosjornais diríriosdaâreàemque o
sindicatoexercea sua activiìiade.
4. As deliberações
daAssembleia-Geral
sãovalidasquando forem respeiÍadosas formalidades da convocatóiia e
recaírem sobrè assuntosda sua comDetênciaconstantesda
ordem de trabalhos.

Artigo 35."
As reuniõesdaAssembleia-Geraltêm lugar no dia e hora
marcada na convocatória, com a presença de qualquer
número de associados,salvo os casosem que os estatutos
di sponhamdiferentemente.
Artigo 36."
l. As reuniões extraordináriasrequeridaspelos associados, nos termos da alíneac) do artigo 33.onão se realizarão
sem a presençade pelo menos,l07o do numero de associados requerentes,pelo que seráfeita uma única chamadano
início da reunião,pela ordem por que constemos nomesno
requerimento.
2- Se a reuniãonão se efectuarpor não estarempresentes
os associadosrequerentes,estesperdemo direito de convocaÍ nova Assembleia-Geralantes de decorridos seis meses
sobre a datada reunião não realizada.
Artigo 37."
l. Salvo as disposiçõesexpressÍìsem contrario, previstas
no presenteestatuto ou outras a aprovar em AssembleiaGeral, as deliberaçõessãotomadasde braço no ar por maioria simplesde votos.
2. Em caso de empate proceder-se-áa nova votação, e
caso o empatese mantenhafica a deliberaçãoadiada para
uma nova Assembleia-Geral.

sEcçÃonr
MESA DA ASSEMBLEIA.GERAL
Artigo 38.'
l. A Mesa da Assembleia-Geralé constituída por um
Presidentee três Secretários.
2. Nas suas faltas ou impedimentos,o hesidente será
substituídopor um dos três Secretiírios.
Artigo 39."
l.
Compete em especial ao hesidente da Mesa da
Assembleia-Geral:
a) Convocar as reuniões da Assembleia-Geralnos termos estatutários:
b) Dar posseaos novos órgãos sociais do SERAM, no
prazode 15dias após a eleição;
c) Dirigir os trabalhosda Assembleia-geral,de modo a
fazer cumprir os princípios de funcionamentodemocnítico e os presentesestatutos;
d) Colaborarcom a Direcção na divulgaçãoaosassociados das decisõestomadasem Assembleia-Geral:
e) Comunicarà Assembleia-Geralqualquerinegularidade de que teúa conhecimento;
0 Assinar os termosde aberturae enceÍTamentoe rubricÍÌr Íìs folhas dos livros de actas:
s) Assistir às reuniões da direcção do SERAM sem
direito a voto.
Artigo 4O."
l . Competeem especialaos Secretários:

a) Preparar,expedir efazer publicar os avisosconvocatórios;
b) Elaborar o expedientereferente à reunião da AssembleiaGeral;
c) Redigir as actas;
d) Informar os sócios das deliberações da Mesa da
Assembleia-Geral;
e) Coadjuvar o Presidenteda Mesa em tudo o que for necessário para o bom andarnentodos trabalhos da AssembleiaGeral;
0 Assistir às reuniõesda direcçãosem direito a voto.

sEcçÃory
a DrRECçÃO
Artigo 41."

Artigo 44."
l) A Direcção reunir-se-á,ordinariamenteuma ou duas
vezespor mês e extraordinariamente,sempreque sejustifique atravésde convocatória.
2) Sempre que se exija maior flexibilidade poderá a
Direcção criar grupos de trabalho para discussãode casos
específicos.
3) As suasdeliberaçõessão tomadaspor maioria simples
de votos de todos os membros presentesdevendolavrar-se
acta de cadareunião.
4) No caso de empate o hesidente da Direcção do
SERAM tem voto de qualidade.

A Direcção do SERAM é um órgão colegial, eleito em
lista conjunta com os restantesórgãosdo sindicato e compostapor nove membros.
Artigo 42."
l. Após o acto eleitoral, na primeira reuniãoda Direcção
os membroseleitos escolherãoentre si o Presidente,o VicePresidente,o Tesoureiro,o Secretárioe os Vogais,definindose as respectivasfunções.
2. Nesta reunião, escolherão também, de entre estes
membros,aquelesque dispõemde créditossindicais.

Artigo 45."
l. Os membros da Direcção respondemsolidariamente,
pelos actosdo mandatoque lhes foi confiado.
2. Estãoisentosdestaresponsabilidade:
nasesdaDirecçãoquenãotiverampresentes
a) Os membros
desdeque,em sessão
sãona qualfoi tomadaa resolução,
anterior,semaniseguintee apósa leituradaactadasessão
tomada;
festememoposiçãoà deliberação
b) Osmembros
daDirecçãoquetiveremvotadoexpressamente contraessaresolucão.

Artigo 43.'
l. Competeà Direcção,em especial:
a) Representar
o SERAMemjuízo e foradele;
b) Admitire rejeitarospedidos
deinscrição
deassociados;
c) Dirigir e coordenaras actividades
do SERAM,de acordo
comos princípiosdefinidosnospresentes
estatutos;
d) Elaborar e apresentaranualmente à Assembleia-Geral o

relatório e contasda gerência,bem como o plano e o orçamento;
e) Administrar os bense gerir os fundos do SERAM;
f) Elaboraro inventiáriodos haveresdo SERAM, que seráconferido e validadono inicio de cadamandato;
s) Submeter à apreciaçãoda Assembleia-Geralos assuntos
sobreos quais ela deva pronunciar-se;
h) Requerer ao Presidente da Mesa da Assembleia-Gerala
convocaçãode reuniõesextraordináriassempreque o julgue
conveniente;
Admitir, suspendere demitir os empregadosdo SERAM,
bem como fixar as remuneraçõesde acordocom as disposiçõeslegaisaplicáveis;
j) Elaboraros regulamentosinternosnecessáriosà boa organiz.açãoe funcionamentodos órgãose serviçosdo SERAM;
k) Exercero poderdisciplinar;
l) Promovera constituiçãode gruposde trabalhoparao desenvolvimento da actividade sindical, cultural, recreativae
coordenara sua actividade;
m) Promover a realizaçãode seminários,encontros,conferências ou congressosque se consideremnecessáriospara o
desenvolvimentoda actividade sindical bem como para o
desenvolvimentodas competênciasprofissionais e sociais
dos associadose elaboraros respectivosregulamentos;
n) Coadjuvar a mesa da Assembleia-Geralnas AssembleiasGerais;
o) Deliberar e celebrarprotocolosde cooperação e colaboração;
p) hopor o recurso, ou decretar greve, e outras formas de
acção e luta.

Artigo 4ó."
l. Para.que o SERAM fiquq obrigado bastaque os respectivosdoèumentossejam
ássinadospor pelo nienos,dois
^membros
da Direcção.
2. A Direccãopoderáconstituir mandatiírioDaraa orâtica
de certos e deìenirinadosactos,devendopara hl, fixar com
toda a precisãoo âmbito dos poderesconferidos.

sECçÃov
O CONSELHO FISCAL
Artigo 47.'
O ConselhoFiscal é compostopor três membros.
Artigo 48."
Na primeira reuniãodo ConselhoFiscal,apóso acto eleitoral oS membroseleitos escolherãoentre si-o hesidente e
as funçõesdos restantesmembrosdo órgão.
Artigo 49.'
1. Competeao ConselhoFiscal:
a) Examinar trimestralmentea contabilidadedo SERAM:
b) Dar parecer sobre o relatório de contas apresentadopela

Direcção, bem como sobreo orçamento;
c) Elaborar actasdas suasreuniões:
d) Assistir às reuniõesda Direcção sempreque o julgar conve-

niente, sem direito a voto;
e) Apresentarà Direcção as sugestõesque entenderde interes-

se pÍìra o bom funcionamentodo SERAM;
Requerera convocaçãoda Assembleia-Geralextraordinária
quandojulgar conveniente;
s) Verificar o mandatodos elementosde todos os órgãossindicais:
h) Exercer todas as demais atribuiçõesque lhe sejam cometidas pelos estatutos.

o

CAPITTJLOVU
DELEGADOSE COMISSOESDE DELEGADOSSil\IDI.
CAIS
SECçÃO r
DELEGADOSSINDICAIS
Artigo 50."
l. Os delegadosSindicais são enfermeirosassociadosdo
SERAM, por eleseleitosque coorden.Ìme dinamizama actividade do Sindicato na empresa,serviço, estabelecimentoe
âreade acúvidade.
Artigo 51."
Os delegadosgozâm dos direitos e garantiasestabelecidas na legislaçãogeral e nos instrumentosde regulamentação colectiva de trabalho.
Artigo 52."
Só poderá ser delegadosindical o enfermeiro,associado
do SERAM, que estejano pleno gozo dos seusdireitos sindicais e não faça parte da Direcção do SERAM.
Artigo 53."
l. São atribuiçõesdos delegadossindicais:
o SERAMdentrodoslimitesdospoderesque
b) Representar
lhessãoconferidos;
c) Desencadear,
coordenare participarcom os demaisenfermeirosem todo o processo
de exercícioda actividadeprofissional;
d) Estabelecer,
mantere desenvolver
contactospermanentes
entreos enfermeiros,
seusassociados,
e o SERAM;
e) Informar os enfermeirosda actividadesindical, assegurando

que as circulares e informaçõescheguema todos os enfermetros;
Comunicar a Direcção do SERAM todas as inegularidades
praticadasque afectam ou possam vir a afectar qualquer
enfermeiro associado:
g) Colaborar estreitamentecom a Direcção do SERAM, assegurandoa execuçãodas suasresoluções;
h) Cooperar com a Direcção do SERAM no estudo,negociação ou revisão das convençõescolectivasde trabalho;
i) Exercer as demais atribuiçõesque lhes sejam directamente
cometidaspela Direcção do SERAM;
j) Estimular a participaçãoactiva dos enfermeirosna vida sindical;
k) Incentivar os enfermeirosnão sóciosdo SERAM a procederem à sua inscrição;
l) Contribuir paÍa.aformação profissional, sindical dos enfermeirosassociados;
m) Assegurara sua substituiçãopor suplentes,nos períodosde
ausência;
n) Comunicar imediatamenteà Direcção do SERAM as eventuais mudançasde sector.
Artigo 54."
l. Os delegados sindicais serão eleitos pelos associados
do Sindicato por votação secreta e directa ou em lista conjunta com os corpos gerentes do SERAM na AssembleiaGeral designada para o efeito.
2. Os delegados podem ser simultaneamente membros da
Mesa daAssembleia-Geral ou do Conselho Fiscal.

Artigo 55.'
O número de deleeadossindicais fica dependentedas
das empresas,dosìerviços, dos
característicÍìse dimen-sões
locais de trabalhoou áreas geográfrcas,cabendoà Direcção
do Sindicato ou aos EnferméirõsdetermináJo.
Artigo 56."
O mandato dos deleeadossindicais cessa obrisatoriamentecom o termo do exërcíciodasfunçõesda Direõçãodo
SERAM.
Artigo 57."
l. A exoneraçãodos deleeadosdependeda perdade confianca na manutençãodos õareos.p^orparte da Direccão e
aindapela verificaÇaode algufias'dascõndiçõesde inélegibilidaile.
2. A exoneraçãodos deleeadosé da competência da
fundaDirecçãodo SERÀM, a qual elãborará.osrespectivos
mentoscomurucandoos mesmosao vlsado.
3. Da decisão da.Direcção do SERAM de exoneração
cabeRecursopÍìraaAssemlíleia-Geral,nos termosda alínea
d) do artigo 33.odo presenteEstatuto.
Artigo 58.'
l. A nomeaçãoe exoneraçãode deleeadossindicais será
comunicadapela Direcção, às entidadeï patronais directapor ireiôs idóneose seguros.
menteinteres'sadas
2. Dado coúecimento do facto a essasentidades.os
delegadosiniciarão ou cessarãoimediatamenteas suasfunçoes.
Artigo 59.'
Os deleeadossindicais sozam dos direitos e garantias
estabelecidãsna legislaçãogéral e nos insffumentoúe regulamentaçãocolectiïa aé trabalho.

sEcçÃou
coì/ilssÃo oc DELEGADoSsil\tDlcNs
Artigo 60.'
l. Poderãoser constituídascomissõesde delesadossindicais, atentasàs vantagensdo trabalhocolectivo,-sempreque
as característicase dímensõesdos diversoslocais dê trabalho ou das áreasgeogriíficaso justifiquem.
2. Incumbeexclusivamenteà Direccãodo SERAM e aos
delegadossindicaisa apreciaç.ão
da opònunidadeda criação
destee de outros organlsmoslnterÍnedlos.
f. É tamUemda competênciada Direcção do SERAM e
dos deleeados sindicais^a definição dai atribuições das
comissõeìde delegadossindicaise dos diversosorlanismos
cuJacnaçao se opere.
sEcçAo III
ASSEMBLEIADE DELEGADOS
Artigo 6l.o
A Assembleia de Delegadosé comDostapor todos os
deleeadossindicaise tem õor obiectivoïundamentaldiscutir e-analisara situaçaopôlítico-ïindical, com vista ao seu
aperfeicoamento e cooidenacão. pronunciando-se sobre
t_ô!asai questõesque lhe sejarirpieientes pela Direcção do
SERAM.'

Artigo 62."
AAssembleia de Delegadosé convocadae presididapela
Direcção do SERAM.
Artigo 63."
Sempreque o entendanecessário,a Direcção pode convocÍÌr os delegadossindicais por iíreas sector ou serviços
com as finalidadesdefinidasno artigo 6l.oe incidênciaespecial sobreassuntosde interessedos enfermeirosdessaiírea.
serviço ou sector.

Artigo 69.'
A Assembleia-Geralque deliberar a fusão ou dissolução
do Sindicato deverá,obrigatoriamentedefinir os termosem
que se processará,não podendoem caso algum, os bens do
SERAM ser distribuídospelos associados,excepto quando
estessejamassociações.
CAPITULO X
ALTERAçÃO nOS ESTATUTOS
Artigo 70."

CAPÍTI,JLOVIII
FTJNDOS
Anigo 64."
l. Constituemfundos do SERAM:
a)
b)
c)
d)

As Quotasdosassociados;
Outrasreceitasordinárias;
As Receitas
extraordinárias;
As Retribuições
extraordinárias.
Atigo 65o

l. As receitasterão obrigatoriamenteas seguintesaplicações:
a)' Pagamento
de_tpçfas_qs
despesas
e encargos
resultantes
da
actívidade
do SERAM:
b) Constituição
de um fundode reservaqueserárepresentado
destinadoa
wr lUVotlo saldoda contade cadaÉerência.
fazerfacea circunstâncias
imprevistas-,
e deqúea Direcção
{isporá,depoisde para tal ãutorizadapeláAssembléiaGeial.
Artigo 66."
O Saldo das Contas de Gerência,depois de retiradosos
lp%opara o fundo de reserva, será aplicado nos seguintes
Ìlns:
a) Criaçãode u.mfundode solidariedade.para
com os enfermeirosassociados
do SERAMdespedidòs
ou em greve;
b) Criaçãode bolsasdeestudo;
quedeacordocomosobjectivos
c) Qu.alqugr
outroJim,_d€sde
atribuídosao SERAM
Artigo 67."
l. A Direcção do SERAM deverá submeterà aorovacão
da Assembleià-Geral,até3l de,Março de cadaano,^oreldtório de contasrelativasao exerclcroanterior.donde'consteas
receitase despesasaúeridas do respectivoexercício.acompanhadodo pãrecerdo ConselhoFiscal.
2. O relatório de contasesüaráDatenteaos associados.na
sededo SERAM, com a antecedên^cia
mínima de oito dias da
data da realizaçãoda respectivaAssembleia-Geral.
3. Nessamesmareuniãoa Direcção do SERAM submeterá à apreciação o plano e o orçarhento geral para o ano
segunte.
CAPITI,JLOIX
FIJSÃOE DTSSOLUçÃO
Artigo68.'
A fusão ou a dissolucãodo SERAM só se verificará oor
deliberaçãoda Assemblèia-Geralexpressamenteconvocâda
p4r?o efeito, e desdeque, votadapor maioria de pelo menos,
75Vodo númerototal closassociaclos
no pleno gózo dos seus
direitossindicais.

l. Os hesentes estatutossó poderão ser alteradospela
convocadapara o efeito.
Assembleia-GeralexpressÍÌmente
2. A respectivaproposüade alteraçãoestatutáriaestará
patente aos associadosna sede do SERAM com a antecedência de 15 dias úteis â datade realízaçãoda AssembleiaGeral.
Artigo 71."
A convocatóriada Assembleia-Geralpara alteraçãodos
estatutosdeverá ser feita com a antecedênciamínima de
quinze dias úteis, publicadosnos jornais mais lidos na :írea
do SERAM e em dois dias sucessivos.
Artigo'72."
1. AAssembleia-Geralpara alteraçãoaos estatutosexige
pelo menos a presençade l0 7o do número total dos associadosno pleno gozo dos seusdireitos sindicais.
2. As deliberaçõesrelativasà alteraçãodos estatutosexigem pelo menos o voto favorável de 757o dos associados
presentesna reuniãoda Assembleia-Geral.
3. Apos duas convocatórias, não estando presente o
númeromínimo de associadosreferido no ponto n.o I é convocadanova Assembleia-Geralque teú lugar no dia e hora
designados,iniciando-seos trabalhostrinta minutos depois
da hora marcadacom qualquernúmero de associados.
CAPÍTI'LO XI
ELEIçÕES
Artigo 73."
l. Os Órgãos Sociais do SERAM, são eleitos por uma
assembleiaeleitoral constiruídapor todos os associadosque,
até à data da sua realizaçãoestejamem pleno gozo dos seus
direitos sindicais e tenham pago as suas quotas nos dois
mesesanteriores.
2. A eleiçãopara os órgãos sociais do SERAM, faz-se
atravésde apresentação
de listas.
3. Em simultâneorealizam-setambéma eleiçãodos delegadossindicais.
Artigo74."
Só podemcandidatar-separaos CorposGerentesos associadosque estejamno pleno gozo dos seusdireitos sindicais
e tenham pago as suas quotas nos seis mesesanterioresà
data da realizaçãoda AssembleiaEleitoral.

Artigo 75."
I - As eleiçõesdevem ter lugar nos três mesesseguintes
ao termo do mandatodos órgãossociais,salvo os casosdevidamentefundamentadospela Direcção,sob parecerda Mesa
da Assembleia-Geral.
2 - Até à tornadade possedos novos órgãossociaisa gestão do SERAM, é asseguradapelos órgãossociaiscessantes.

2. A apresentaçãode candidaturasdeverá ser feita no
pÍazode trinta dias consecutivosapósa datada última publicaçãonosjornais da convocaçãoda AssembleiaEleitoral.
3. Os candidatosserãoidentificados pelo nome completo, númerode sócio, idade,residência,designaçãode entidadepatronale local de trabalho.
4. Os associadossubscritoresserão identificados pelo
nomecompletolegível,assinaturae númerode sócio.

Artigo 76."
l. Os órgãos do SERAM enquantotais manterãoestrita
independênciaem relaçãoao processoeleitoral.
2. Nenhum candidato podeú pertencer a mais do que
uma lista e a mais do que a um órgão dos Corpos Sociais.
3. Não podemser eleitosos associadosque sejammembros da comissão de fiscalização do acto eleitoral ou que
estejamferidos de algumainelegibilidade.
Artigo 7'7."
A organizaçãoe a direcçãodo processoeleitoral compeque deve,nomeadamente:
te à Mesada Assembleia-Geral,
a) Marcar a data das eleições,apósconsultada Direcção;
b) Convocara assembleia
eleitoral;
c) Organizar os cadernoseleitorais e promover o acessoaos

mesmosde todasas listas concorrentes;
d) Apreciar as reclamaçõesdos cadernoseleitorais e fiscalizar
o normal curso do acto eleitoral;
e) Verificar a regularidadedas candidaturase garantir a divulgaçãodos programasem igualdadede condições;
0 Presidirao acto eleitoral;
s) Organizaro funcionamentoe determinaros locais e o horário dasmesasde voto, tendopresentea necessidade
de assegurara possibilidadede todosos associados
participaremno
acto eleitoral.

Artigo 78."
A convocaçãoda assembleiaeleitoral senáfeita por meio
de anúncios convocatóriosafixados na sede do SERAM e
publicadospelo menosem dois dias sucessivosnos jornais
mais lidos na localidadeda sededo sindicato,com a antecedência mínima de sessentadias consecutivosem relação à
respectivaAssembleiaEleitoral.
Artigo 79."
l. Os cadernoseleitorais,depois de organizados,deverão
ser afixados na sede do SERAM trinta dias consecutivos
antesda data da realizaçãoda AssembleiaEleitoral, podendo até esta data ser regularizada a situação sindical dos
sócios.
2. Da inscrição ou omissãoe irregularidadesdos cadernos eleitorais,podeú qualquereleitor reclamarpara a Mesa
da Assembleia-Geralnos dez dias seguintesaos da sua afixação,devendoestadecidir da reclamaçãono prazode quarenta e oito horas.
Artigo 80."
l. A apresentaçãodas candidaturasconsistena entregaà
Mesa daAssembleia-Geraldaslistas,contendoa designação
dos membros e delegadosa eleger, acompanhadasde um
termo individual ou colectivo de aceitaçãode candidaturas,
bem como dos respectivosprogrÍìmasde acção.

5. As listas de candidaturassó serãoconsideradasviálidas
desdeque se apresentempara todos os órgãos dos corpos
sociaisdo SERAM e delegadossindicais.
6. As listas candidatasserão designadase identificadas
pela Mesa da Assembleia-Geralpor uma letra do alfabeto a
partir de A, a atribuir pela ordem de apresentaçãoda candidatura.
Artigo 81.'
l. Será constituída uma comissão de fiscalização compostapelo Presidenteda Mesa da Assembleia-Geial,e por
de cadauma das listas concorrentes.
tlois répresentantes
2. Os representantes
de cadauma das listas concoÍrentes
deverão sei indicados conjuntamentecom a apresentação
dasrespectivascandidaturú.
Artigo 82."
l. Competeà comissãode fiscalizaçãodo acto eleitoral:
eleitoral;
a) Fiscalizar
o processo
inegularidades
a entregarà
b) Elaborarrelatóriode eventuais
MesadaAssembleia-Geral:
listas;
c) Distribuirasdiferentes
d) Deliberarsobrea constituiçãode outrasmesasde voto,
fixas ou itinerantes,
bemcomo,do mododo seufuncionamento,tendo por objectivopromovera participaçãodo
no actoeleitoral.
máximonúmerodeassociados
Artigo 83."
verificaráa reeularidade
1.A MesadaAssembleia-Geral
ao õo enceÍTadascandidaturasnos cinco dias subsequentes
mento do prazo para entregadas listaíde candidaturas.
2. Com vista ao suprimentodaseventuaisineeularidades
encontradas,ou norïnàsestatutiírias infringidas, ã documendaslistas,
taçãosenídevolvidaao primeiro dos subséritores
o (ual deverá,sanáJanô prazo de três dias.
3. Findo o prazo referido no número anterior a Mesa da
Assembleia-Gêral
decidirá,nasvinte e quatrohorasseguintes pela aceitaçãoou rejeiçãodefinitiva ãas candidaturãs.
das
4.Dadecisãodeverãosernotificadosos responsáveis
respectivascandidaruras.
5. Em caso de reieição. caberâ recurso Dara a
com éfeifo óuspensivo,que devéní reuAssembleia-Geral,
nir-se no prazomiíximo de 15 dias, a fim de deliberar
sobre a adinissãoou reieicãoda candidatura.expondo os
respectivosfundamentoidá decisãotomada.
Artigo 84.'
As listas de candidaturasconcorrentesàs eleições,bem
como os respectivosprogramasde acção,serãoafixados na
sededo SERAM desdea data da sua aceitaçãoe atéa realizaçãodo acto eleitoral.

Artigo 88."

Anigo 85.'
l. A AssembleiaEleitoral deveú ter início a partir das
8.00 horas e encerraráàs 21.00 horas na sededo SERAM,
onde funcionarápor um período nunca inferior a dezhoras.
2. Às mesasde voto cabe procederà descargados votos
nos cadernoseleitorais,pronunciar-sesobrequalquerreclamaçãoapresentadae procederá contagemdos resultadosda
votaçãoelaborandoa respectivaacta.
3. Cada lista concorrentepode indicar para a mesa um
representantedevidamentecredenciado.
Artigo 86."
l. Os boletins de voto editadospelo Sindicato sob controle da Mesa da Assembleia-Geralterão forma rectangular
com dimensõesapropriadaspara neles cabera indicaçãode
todas as listas a submeterà votação, serão impressosem
qapelbrancoliso semqualquermarca,ranhuraou sinal extenor.
2. Em cada boletim de voto serão impressasas letras
seguidasdasdenominaçõesou siglasdaslistas concorentes,
dispostas horizontalmente umas abaixo das outras, pela
ordem que lhes caiba nos termos do n." 6 do artigo 80." dos
estatutos,seguindo-sea cadauma delasum quadrado.
3. Sãonulos os boletins de voto que contrariemos requisitos dos númerosanteriores;
4. São nulos os votos que:
a) Tenhamsidoassinalados
maisde um quadradoou quando
hajadúvidassobrequalo quadrado
assinalado;
b) Tenhasido assinalado
o quadradode uma lista que tenha
desistidodaseleiçõesou nãoconsteda mesmapor nãoter
sidoadmitida;
c) Tenhamqualquercorteou rasuraquedescaracterize
o boletim de voto.

l.Ovotoésecreto:
2. Não é permitido o voto por procuração;
3. É permitido o voto por correspondênciadesdeque:
fechaa) A listasejadobradaemquatroe contidaemsubscrito
do;
do
b) Do referidosubscritoconsteo númeroe a assinatura
associado;
e
c) Este sobrescritoseja introduzidonoutro e endereçado
remetidoao Presidente
da Mesade Votopor correioregispessoalmente;
tadocomavisode recepção
ou entregue
os votosrecebidos
atéà horadeencerrad) Sãoconsiderados
mentodavotação.
Artigo 89."
Os associadosvotarão nas mesasdo concelho ou local
ondetrabalhamou em outros locais indicadospela comissão
eleitoral.
Artigo 90."
I-oeo que a votaçãoteúa terminadoproceder-se-áà contagemïoô votos e â elaboraçãoda actâ com os resultados
delidamenteassinadospelosêlementosda mesa.
2. Após a recepcãona sededo SERAM dasactasde todas
ao apurÍrmentofinal, à elaas mesâsde voto'proceder-se-á
boraçãoda actafinal e à proclamaçãoda lista vencedora,afixandô os resultadosna sèdedo SËRAM.
Anigo 91."
l. Pode ser interposto recurso com fundamentoem irresularidadedo acto eleitoral. o qual devení ser apresentadoà
o encerate'trêsdias úteis a^pós
ÚIesada Assembleia-Geral
ramentodaAssembleiaEleitoral,o processodeveníser instruído com todas ÍÌs provas consideiadasnecessáriaspara a
suaapreciação.

5. Os boletins de voto não assinaladossão considerados
votos em branco.

2. A Mesa da Assembleia-Geraldeveráapreciaro recurso no prazode quarentae oito horas,sendoa decisãocomunicadáas listas ôoncorrentespor escritoe afixada na sededo
Sindicato.

6 - Os boletins de voto e os cadernoseleitorais serão
enviadosa todasas mesÍìsde voto atê,4 horasantesda data
marcadapÍÌra o acto eleitoral, podendotambémser levantadas na sededo ou delegaçõesdo SERAM.

3. Da decisãoda Mesa da Assembleia-Geralcabe recurso pÍìra a Assembleia-Geralque sení convocadaexpressameirteparao efeito nosoito diãs seguintese quedecidiráem
últimaìnstância.

7 - Os boletins destinadosaos votos por corespondência
serãoenviadosdirectamentepara a residênciadoï associados.

4. A Assembleia-Geralconvocadapara efeitos do númedo total dos
ro anteriorexise pelo menosa presenôadel0%o
associados
no"plenogozo dos ôeusdiieitos sindicais,assim
de flelo menos257odoselementosda lista
como a presenÇa
que recore.

Artigo 87."
. l. Paraque o associadoda SERAM sejaadmitido a votar
é necessárioque estejano pleno gozo dos seusdireitos sindicais, estejainscrito nos cadernoseleitoraise a mesa de
voto reconheçaa suaidentidade.
2. A identificação dos eleitores será efectuadade preferência através do cartão de associadoe, na sua falta, por
meio do Bilhete de Identidadeou qualquer outro elemento
de identificaçãoidóneo com fotografia.
3. Identificado o eleitor recebenído presidenteda mesa
de voto o boletim de voto, dirigir-se-á á càmarade voto e
marcarâuma cruz no quadradoda respectivalista em que
vota, dobranío boletim de voto, introduzindoo mesmona
urna de voto.

5. Se o recursofor consideradoprocedenteseráconvocada nova assembleiaeleitoral oara rèpeticãona totalidadedo
acto eleitoral no Drer,Lo
mráxiniode 3b diàs seeuidosa contar
da data de realiáção da Assembleia-Geral,
õoncorrendoas
mesmaslistas coú as eventuaisalteraçõesdecorrentesdo
recurso.
6. Parao novo acto eleitoral todosassociadosserãoinformados da decisãoe da data do acto eleitoral pela Mesa da
Assembleia-Geral.
7. Concluído em definitivo o apuramentodos resultados
o Presidenteda Mesa da Assembleia-Geralenvia no prazo
previstoe DaÍao organismoe os fins definidosna lei sindièal em vieôr os elenì'entos
de identificaçãodosmembrosdos
corposgãrentes,bem como a acta da ÃssembleiaEleitoral.

CAPITTJLOxIV

Artigo 92."

rrnus
DrsPosrÇÕns

O Presidentecessanteda Mesa daAssembleia-Geralconfenrâ posseaos Órgãos Sociais eleitos no prÍLzode 15 dias
após o apuramentodefinitivo dos resultadosdo acto eleitoral.
Artigo 93."
l. O SERAM compartiaparâ nos encargosda campanha
eleitoral de cada uma das listas concoÍTentesaté um montante igual para todas, o valor a atribuir é fixado pela
Direcção,tendo em consideraçãoas possibilidadesfinanceiras do sindicato.
2. Até)a tomadade possedos novos corpossociaisdo sindicato, é obrigatório a apresentaçãodos documentoscomprovativosdas despesasrealizadas.
CAPITULO XII

RESOLUçÃO Un LrrÍGIOS
Artigo 96."
l. Sempreque se procedera uma consultadirecta e por
voto secreioa<issócitisrespeitar-se-ãocom as devidasadaptaçõesas noÍïnas sobreo frocesso eleitoral.
2. A resoluçãodos casos-nãoprevistosou omissosdos
serão da cdmpetência da Mesa da
esta
resentes
sentes esta'tutos
ssembleia-Geral.

H

3. Os conflitos de interpretaçãorelativos a pontos consão da competênôiada Mesa
cretos dos presentesEstatu^tos
da Assembleia-Geral,que deliberaráem piimeira instância,
dando coúecimento aós associados.
4. Das decisõesdos pontos 2 e 3 cabe recurso para a
Assembleia-Geral.
APLTCAÇÃO
Artigo 97."

REGULAMENTOSINTERNOS
Artigo 94.'

Os presentesestatutossã9, com as necessáriasadaptações,irirediatamenteaplicáveis.
Artigo 98.'

l. Constituem complem€nto a estes estatutosem plena
qualidade e força executiva os regulamentosinternos em
vigor ou a vigorar, desde que aprovados em reunião de
Direcção ou em Assembleia-Geraldo SERAM, desde que
não contrariemos princípios destesestatutos.
2. Os Enfermeirosreformadospoderãoestarorganizados
no SERAM mediante regulamento próprio a aprovar em
Assembleia-Geral.
CAPITULO XIII
PRÉMIOS
Artigo 95."
Por propostados associadosou da Direcção do SERAM,
desde que fundamentada,poderão ser instituídos prémios
honoríficos,bolsasou a criaçãoda figura de associadohonoriírio do SERAM, cabendoà Direcção a criaçãodo respectivo regulamentoe a organizaçãodo processo.

ENTRADAEM VIGOR
As alteracõesaosDresentesestatutosentramem vigor no
dia seguinte'agda püblicação4o Jornal Qfi"tul pa.Regiãg
Autónóma da Madeìra,ou ía falta desta,depoisde decomdos 30 dias a contar do registo na SecretariãRegional com
competênciapara o efeito]para terem eficâciaÈerantetercelros.
Assembleia-Geral do Sindicato dos Enfermeiros da
Reeião Autónoma da Madeira, realizadaa 05 de Abril de
20il, pelas 16 horasna sededo SERAM.
A MESA DA ASSEMBLEIA.GERAL:
A Presidente - Líeia RosariaFaria FernandesTeixeira
O Secretário - Mãria JoséRodrieuesRosados Ramos
O Secretário - JoséAntónioQuintal de Sousa
Registados na Secretaria Regional dos Recursos
Humanosem 8 de Juúo de 20II, ao abrigo do n.o4, da aIínea a) do art." 447 do Código do Trabalho, aprovado pela
Lei n.o712009,de 12 de Fevereiro,sob o n." 2l20ll, a fl.us
13 versodo livro n.o 1.
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