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ASSOCIAÇÕES SINDICAIS
I - ESTATUTOS

Sindicato dos Meios Audiovisuais - SMAV Alteração
Alteração aprovada em 16 de maio de 2015, com última
publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 8, de 28
de fevereiro de 2011.
Declaração de princípios
1- O Sindicato dos Meios Audiovisuais prossegue os princípios do sindicalismo democrático e orienta a sua acção tendo em vista a construção de um movimento sindical forte e
independente.
2- O respeito absoluto daqueles princípios pressupõe:

a) Autonomia e independência do sindicato em relação ao
Estado, às entidades empregadoras, às confissões religiosas
e aos partidos políticos ou quaisquer outras associações de
natureza política ou confessional;
b) A garantia a todos os associados do sindicato de se organizarem em tendências, nos termos previstos nos presentes
estatutos;
c) Consagração de estruturas que garantam a participação
democrática de todos os trabalhadores na atividade do sindicato, tais como:
1) A assembleia geral, composta por todos os sócios efetivos do sindicato, no pleno gozo dos seus direitos sindicais.
2) O secretariado nacional, órgão de direção do sindicato, com poderes deliberativos e eleito, em assembleia geral,
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de entre os sócios efectivos do sindicato, no pleno gozo dos
seus direitos sindicais.
3) O conselho fiscal eleito em assembleia geral, de entre os
sócios efectivos do sindicato, no pleno gozo dos seus direitos
sindicais.
3- Na prossecução dos objectivos o Sindicato dos Meios
Audiovisuais compromete-se:
a) A assumir, por si ou em conjunto com outras organizações sindicais, a defesa dos direitos ou interesses dos seus
associados, desenvolvendo um trabalho constante de organização de classe, tendo em vista todas as reivindicações
tendentes a aumentar o seu bem-estar social, económico e
cultural;
b) A lutar pelo direito à contratação colectiva como processo contínuo de participação económica e social, segundo
os princípios de boa fé negocial e de respeito mútuo;
c) A lutar pelo trabalho digno;
d) A defender a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, o pleno emprego, o direito ao trabalho sem quaisquer discriminações, assim como o direito a um salário justo
e a igualdade de oportunidades;
e) A lutar pela emancipação dos trabalhadores, juntamente
com todas as organizações sindicais nacionais e estrangeiras,
aplicando os princípios da solidariedade sindical.
PARTE I

Natureza e objectivos
CAPÍTULO I

Natureza
Artigo 1.º
Designação, âmbito e sede

1- O Sindicato dos Meios Audiovisuais, abreviadamente
designado por SMAV, é a organização sindical que representa todos os trabalhadores que a ele livremente adiram e que,
independentemente da sua profissão, função ou categoria
profissional, exerçam a sua actividade principal nos sectores
de rádio, televisão e noutros similares.
2- O sindicato exerce a sua actividade em todo o território
nacional e tem a sua sede em Lisboa.
3- O sindicato poderá estabelecer formas de representação descentralizada a nível regional e local, podendo para o
efeito criar delegações regionais e secções locais, quando as
condições do meio o aconselhem.
Artigo 2.º
Sigla e símbolo

O símbolo do sindicato é constituído por um arranjo gráfico das iniciais «SMAV» sobre um fundo azul, com o «S» e
o «M» abertos em branco, o «A» a verde e o «V» a vermelho.

Artigo 3.º
Bandeira

A bandeira do SMAV é formada por um rectângulo de
cor azul, tendo ao centro e em relevo o símbolo descrito no
artigo 2.º
CAPÍTULO II

Objecto
Artigo 4.º
Atribuições

O SMAV prossegue as seguintes atribuições:
1- Promover, por todos os meios legais, a defesa dos direitos individuais e colectivos e os interesses morais, materiais,
económicos, sociais, profissionais e culturais dos seus associados, nomeadamente:
a) Intervindo em todos os problemas que afectam os trabalhadores no âmbito da actividade sindical, defendendo sempre a liberdade e os direitos sindicais e pressionando o poder
patronal para que eles sejam respeitados;
b) Desenvolvendo um trabalho constante de organização
da classe, tendo em vista as justas reivindicações tendentes a
aumentar o seu bem-estar social, económico e profissional;
c) Promovendo a formação politico-sindical dos seus associados, contribuindo assim para uma maior consciencialização face aos seus direitos e deveres e para uma mais harmoniosa realização profissional e humana;
d) Exigindo do poder legislativo a elaboração e o cumprimento de leis que defendam os trabalhadores e tendam a
edificar uma sociedade mais livre, mais justa e mais fraterna.
2- Lutar em cooperação com outras organizações sindicais, nacionais e estrangeiras, pela dignificação dos trabalhadores e manter com elas estreitas relações de solidariedade.
Artigo 5.º
Filiação

O sindicato reserva-se o direito de pedir a sua filiação em
qualquer organização nacional ou internacional que repute
de interesse para a prossecução dos seus fins.
Artigo 6.º
Competência

Para a prossecução das suas atribuições o SMAV tem as
seguintes competências:
a) Celebrar convenções colectivas de trabalho e acordos
de interesse para os associados;
b) Participar na elaboração da legislação de trabalho;
c) Participar na gestão das instituições que visem satisfazer os interesses dos trabalhadores;
d) Participar com outros parceiros sociais no planeamento
de uma política social de rendimentos e preços;
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e) Exigir, por todos os meios legais, a correcta aplicação
das leis de trabalho, das convenções colectivas e outros instrumentos de regulamentação do trabalho, bem como da legislação internacional que respeite aos interesses dos associados;
f) Estudar e propor soluções para as questões relativas aos
meios audiovisuais, bem como para outras actividades afins,
onde os seus associados exerçam a sua actividade profissional;
g) Prestar toda a assistência sindical e jurídica de que os
associados necessitem resultante de relações de trabalho;
h) Acompanhar os associados nos processos disciplinares
instaurados pelas entidades patronais e tomar posição sobre
todos os casos de despedimento;
i) Declarar a greve e pôr-lhe termo, bem como promover
outras formas de luta indispensáveis à defesa dos direitos dos
seus associados;
j) Prestar serviços de natureza associativa aos sócios e
fomentar o desenvolvimento e a organização de actividades
sociais;
k) Criar meios regulares de informação sindical, bem
como proporcionar meios de informação técnica e cientifica
aos associados;
l) Cobrar as quotizações aos seus associados e outras receitas, assegurando a sua boa gestão;
m) Reivindicar, junto do ministério da tutela, a emissão de
carteiras profissionais, em cooperação com este sindicato;
n) Exercer as demais competências previstas na lei, nos
instrumentos de contratação colectiva e nestes estatutos.

meses;
c) Seja expulso do sindicato.
Artigo 9.º
Readmissão

Os trabalhadores podem ser readmitidos como sócios nas
circunstâncias determinadas para a admissão;
a) Em caso de expulsão, só o secretariado nacional pode
decidir a readmissão;
b) No caso de ser aceite a readmissão, esta será considerada, para todos os efeitos, como uma nova admissão.
CAPÍTULO II

Direitos e deveres
Artigo 10.º
Direitos

1- Podem ser sócios do sindicato todos os trabalhadores
que exerçam a sua actividade nos termos previstos no artigo
1.º dos presentes estatutos.
2- O pedido de admissão será feito mediante o preenchimento de um boletim de inscrição.
3- O secretariado nacional poderá recusar a admissão de
um candidato, notificando-o da sua decisão.
4- Da decisão de recusa da inscrição qualquer associado
ou candidato pode recorrer para a assembleia geral.

1- São direitos dos associados:
a) Eleger, serem eleitos e destituir os órgãos do sindicato e
serem designados ou eleitos delegados sindicais, nas condições fixadas nos presentes estatutos;
b) Participar em toda a actividade do sindicato, designadamente, nas reuniões da assembleia geral, discutindo, votando, requerendo e apresentando moções e propostas ou outros
documentos que entenderem convenientes;
c) Requerer a convocação de assembleias gerais, nos termos dos presentes estatutos;
d) Beneficiar dos serviços prestados pelo sindicato, ou por
quaisquer instituições e cooperativas dele dependentes, ou
de organizações em que o sindicato esteja filiado, nos termos
dos respectivos estatutos;
e) Apresentar estudos, pareceres ou outros contributos,
que julguem ser do interesse coletivo;
f) Serem esclarecidos pelos cargos directivos dos motivos
e fundamentos dos seus atos;
g) Recorrer para a assembleia geral de todas as infracções
aos estatutos, assim como dos actos do secretariado nacional,
quando os julgarem irregulares;
h) Examinar os orçamentos, as contas, os livros de contabilidade, quando se levantarem quaisquer dúvidas sobre o
relatório, balanço e contas, mediante pedido ao secretariado
nacional;
i) Organizarem-se em tendências que exprimam correntes
de opinião político-sindical; nos termos previstos na regulamentação em anexo aos presentes estatutos;
j) Contar com o apoio sindical e jurídico do sindicato em
tudo o que diga respeito às relações de trabalho entre o associado e a entidade empregadora.

Artigo 8.º

Artigo 11.º

Perda da qualidade de sócio

Deveres

PARTE II

Admissão, direitos e deveres dos sócios
CAPÍTULO I

Sócios
Artigo 7.º
Admissão

Perde a qualidade de sócio aquele que:
a) Tenha pedido a sua demissão;
b) Deixe de pagar a sua quota por período superior a três

1- São deveres dos associados:
a) Cumprir e fazer respeitar as determinações dos estatutos
e demais disposições regulamentares;
b) Cumprir e fazer respeitar as resoluções das assembleias
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gerais e dos restantes órgãos socias tomadas democraticamente e de acordo com os estatutos;
c) Participar nas actividades do sindicato e manter-se delas
informado, nomeadamente, participando nas assembleias ou
grupos de trabalho e desempenhando as funções para que
for eleito ou nomeado, salvo por motivos devidamente justificados;
d) Agir solidariamente em todas as circunstâncias, na defesa dos interesses colectivos;
e) Pagar regularmente a quotização;
f) Comunicar ao sindicato, por escrito, no prazo de trinta
dias, as mudanças de residência, situação profissional, a reforma, a incapacidade por doença, bem como as alterações
de categoria profissional;
g) Fornecer ao secretariado nacional as informações sindicais e técnicas que forem solicitadas para a realização de
quaisquer estudos considerados necessários pelo sindicato;
h) Difundir as ideias, os objectivos e publicações do sindicato, com vista ao alargamento da sua influência unitária;
i) Fortalecer a acção sindical nos locais de trabalho e respetiva organização;
j) Desenvolver a sua educação sindical, profissional e cultural, bem como a dos demais trabalhadores.

b) Delegados e comissões sindicais.
Artigo 14.º
Votação e cargos dirigentes

1- Os cargos dirigentes são eleitos pela assembleia geral
de entre os sócios efectivos do sindicato, no pleno gozo dos
seus direitos sindicais.
2- O exercício de qualquer cargo dirigente do sindicato é
gratuito.
3- O sindicato apenas poderá reembolsar os seus associados das remunerações perdidas e das despesas ocasionais resultantes das actividades dos seus órgãos.
Artigo 15.º
Mandatos e seu exercício

1- A duração dos mandatos dos órgãos nacionais e regionais é de quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou mais
vezes.
2- Nenhum sócio poderá ser eleito para mais de um cargo
directivo.
3- Cada órgão nacional do sindicato poderá aprovar as respectivas normas de funcionamento.

Artigo 12.º

Artigo 16.º

Quotização

Suspensão e renúncia do mandato

1- A quotização do sócio para o sindicato é de 1 % da remuneração fixa ilíquida mensal, cobrada 12 vezes por ano.
2- No caso dos profissionais que não façam parte dos quadros permanentes de entidades empregadoras, cabe ao secretariado nacional, no respeito pelo princípio expresso no número anterior, encontrar a forma prática de o fazer cumprir.
3- Estão isentos do pagamento de quota os associados que,
enquanto tal situação se mantiver e desde que notifiquem por
escrito o secretariado nacional, se encontrem na situação de
desemprego, reforma ou afastados do seu posto de trabalho
por razões previstas na lei ou nas convenções colectivas.

1- Em caso de renúncia e suspensão de mandato, morte
ou incapacidade definitiva de qualquer titular de um órgão
nacional, este elegerá, de entre os seus membros, por voto
pessoal, secreto e directo, o titular do cargo em aberto.
2- O mandato poderá ser suspenso a pedido do respectivo
titular, sempre que este justifique e fundamente a necessidade da suspensão.
3- Em cada mandato a suspensão não poderá exceder o período de seis meses.
4- A renúncia do mandato implica a exclusão de sócio do
sindicato, se não existir fundamento sério para a declaração
de renúncia.

PARTE III

Organização

CAPÍTULO II

Assembleia geral

CAPÍTULO I

Artigo 17.º

Disposições gerais

Composição

Artigo 13.º
Estruturas

A organização estrutural do SMAV comporta:
1- Órgãos nacionais:
a) Assembleia geral;
d) Secretariado nacional;
e) Conselho fiscal.
2- Órgãos regionais:
a) Delegações regionais;

A assembleia geral do sindicato é constituída por todos
os sócios no pleno gozo dos seus direitos sindicais, de acordo
com o estabelecido no artigo 10.º
Artigo 18.º
Competências

1- São atribuições da assembleia geral:
a) Eleger e destituir a mesa respectiva, os membros do secretariado nacional e do conselho fiscal;
b) Definir a política sindical e as orientações a observar
pelo sindicato na aplicação dos princípios fundamentais fi-
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xados na declaração de princípios e nos presentes estatutos;
c) Reconhecer e regulamentar as tendências sindicais;
d) Deliberar sobre as alterações dos estatutos;
e) Fixar ou alterar as quotizações sindicais;
f) Deliberar sobre o orçamento anual proposto pelo secretariado nacional, até 31 de Dezembro do ano anterior;
g) Analisar, discutir e votar o relatório de contas do secretariado nacional e o parecer do conselho fiscal, até 31 de
Março do ano seguinte;
h) Discutir e votar propostas do secretariado nacional e
outras;
i) Fiscalizar os actos do secretariado nacional;
j) Pronunciar-se sobre as questões que lhe sejam submetidas nos termos legais e estatutários;
k) Deliberar sobre a eventual dissolução do sindicato e a
forma de liquidação do seu património;
l) Autorizar o secretariado nacional a adquirir, alienar ou
onerar bens imóveis;
m) Deliberar sobre a filiação ou desfiliação noutras organizações sindicais;
n) Convocar referendos sobre matérias de interesse relevante para a vida do sindicato, sempre que o recurso a esse
instituto seja considerado útil e ou necessário;
o) Apreciar os recursos da decisão do secretariado nacional de recusa de inscrição de candidatos a sócios;
p) Deliberar sobre qualquer assunto de superior interesse
ou que afecte gravemente a vida do sindicato.
2- A assembleia geral pode no que se refere às matérias
das alíneas d), e) e o) do número 1, delegar no secretariado
nacional a ultimação das deliberações que sobre elas tenha
adoptado.
Artigo 19.º
Reunião da assembleia geral

1- A assembleia geral reúne ordinariamente:
a) Anualmente para exercer as atribuições previstas nas
alíneas f) e g) número 1 do artigo anterior;
b) De quatro em quatro anos para exercer as competências
previstas na alínea a) do número 1 do artigo anterior.
2- A assembleia geral reúne extraordinariamente:
a) Sempre que o presidente da mesa da assembleia geral o
entender necessário;
b) A solicitação do secretariado nacional;
c) A requerimento de, pelo menos, 10 % dos associados
efectivos no gozo dos seus direitos, não se exigindo, em caso
algum, um número superior a cem.
3- Os pedidos de convocação da assembleia geral extraordinária deverão ser dirigidos, devidamente fundamentados e
por escrito, ao presidente da mesa da assembleia geral, deles
constando necessariamente uma proposta de ordem de trabalhos.
4- Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número 2
deste artigo, o presidente da mesa deverá convocar a assembleia geral no prazo máximo de trinta dias após a recepção
do requerimento, salvo motivo justificado, em que o prazo
máximo será de sessenta dias.

Artigo 20.º
Convocação

1- A convocação da assembleia geral é feita pelo presidente da mesa, ou, no seu impedimento, por um dos secretários,
através de anúncio convocatório, publicado em pelo menos
um jornal nacional, ou por convocatória enviada aos associados pelo correio, com a antecedência mínima de quinze dias.
2- Da convocatória deve constar o dia, hora e local da reunião e a respectiva ordem de trabalhos.
3- O secretariado nacional ou qualquer dos órgãos do sindicato, poderá alargar a publicidade da reunião, sem obediência a quaisquer requisitos legais.
Artigo 21.º
Funcionamento

1- As reuniões da assembleia geral têm início à hora marcada, desde que esteja presente a maioria dos sócios, ou 30
minutos mais tarde com a presença de qualquer número de
sócios, salvo nos casos em que os estatutos disponham diferentemente.
2- Quando convocadas nos termos da alínea c) do número
2 do artigo 19.º, as assembleias gerais não se realizarão sem
a presença de, pelo menos, dois terços do número de requerentes.
Artigo 22.º
Votações em assembleia geral

1- Salvo disposição expressa em contrário pelos presentes
estatutos, as deliberações serão tomadas por maioria simples
de votos.
2- Em caso de empate, proceder-se-á a nova votação e,
caso este se mantenha, caberá ao secretariado nacional tomar
a decisão de convocar nova assembleia para o efeito ou, após
consulta aos associados, através de referendo, fazer aplicar a
decisão da maioria.
3- As votações em assembleia geral podem ser feitas mediante votação pessoal, por procuração, por carta, enviada
ao presidente da mesa da assembleia geral, com assinatura,
nome e número de sócio do votante no envelope que contém
a votação, com o voto dobrado em quatro, sendo, no caso de
eleições, cada envelope com o voto para o respectivo órgão.
4- Nas assembleias gerais eleitorais não é permitido o voto
por procuração.
Artigo 23.º
Regulamento eleitoral

O regulamento eleitoral anexo faz parte integrante destes
estatutos.
CAPÍTULO III

Mesa da assembleia geral
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Artigo 24.º
Composição

1- A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário.
2- Juntamente com os membros da mesa serão eleitos dois
suplentes.
3- Nas suas faltas e impedimentos, o presidente será substituído pelo vice-presidente.
Artigo 25.º
Competências

1- Compete ao presidente da mesa da assembleia geral:
a) Convocar as reuniões da assembleia geral nos termos
estatutários;
b) Assinar os termos de abertura e de encerramento e rubricar as folhas dos livros de actas;
c) Dar posse aos cargos directivos eleitos para os órgãos
do sindicato;
d) Aceitar, no prazo legal, os recursos interpostos com fundamento em irregularidades e dar-lhes seguimento;
e) Redigir as convocatórias;
f) Assinar e despachar o expediente respeitante à mesa;
g) Representar o sindicato em juízo por acções interpostas
por decisões da assembleia geral;
h) Dirigir os trabalhos da assembleia geral, orientando os
debates e resolvendo dúvidas;
i) Advertir os sócios quando se repitam ou desviem da ordem de trabalhos e retirar-lhes a palavra se as suas advertências não forem acatadas;
j) Manter a disciplina e obediência dos estatutos;
k) Propor à assembleia a forma de votação;
l) Assistir às reuniões do secretariado nacional, sem direito a voto.
CAPÍTULO IV

Secretariado nacional
Artigo 26.º
Composição

1- O secretariado nacional é o órgão de direcção do sindicato, composto por nove elementos.
2- O secretário-geral é o associado que constar em primeiro lugar na lista mais votada na assembleia geral.
3- Na sua primeira reunião o secretariado nacional elegerá,
de entre os seus membros, o secretário-geral adjunto que coadjuvará o secretário-geral e o substituirá nas suas ausências
e impedimentos, bem como o tesoureiro.
4- O secretariado nacional considera-se em exercício a
partir da posse, a qual terá de efectuar-se até oito dias após
a eleição.
5- Os membros do secretariado nacional respondem solidariamente pelos actos praticados no exercício do mandato
para o qual foram eleitos em assembleia geral.
6- Ficam isentos de responsabilidade os secretários nacio-

nais que não tenham estado presentes na reunião em que foi
tomada a resolução, desde que, na reunião seguinte e após
leitura da acta da reunião anterior, se manifestem em oposição à deliberação tomada, ou aqueles que expressamente
tenham votado contra.
Artigo 27.º
Competências

1- Ao secretariado nacional compete, designadamente:
a) Executar e fazer executar as disposições legais e estatutárias, e bem assim, as deliberações da assembleia geral;
b) Administrar os bens do sindicato e transmiti-los, por inventário, ao secretariado que lhe suceder no prazo de quinze
dias a contar da tomada de posse desta;
c) Discutir e assinar as convenções colectivas e outros instrumentos reguladores de trabalho de acordo com a vontade
expressa pelos trabalhadores que por elas vão ser abrangidos,
através dos competentes órgãos previstos nestes estatutos;
d) Dirigir e coordenar a actividade do sindicato de acordo
com as decisões dos órgãos superiores e com as normas contidas nestes estatutos;
e) Aceitar ou rejeitar os pedidos de admissão de sócios nos
termos dos estatutos;
f) Organizar e dirigir os serviços do sindicato, bem como
o respectivo pessoal;
g) Elaborar os regulamentos internos necessários à eficiência dos serviços;
h) Promover a constituição e o funcionamento de grupos
de trabalho ou outros órgãos coadjuvantes da sua função
executiva;
i) Acompanhar os processos de eleição e dar posse aos delegados sindicais, bem como suspendê-los ou destituí-los de
acordo com os interesses dos trabalhadores;
j) Propor à assembleia geral as alterações aos estatutos;
k) Elaborar e apresentar anualmente, à assembleia geral,
o relatório e contas do exercício e o orçamento nos prazos
estabelecidos;
l) Elaborar e apresentar semestralmente resumo de contas;
m) Requerer ao presidente da mesa da assembleia geral a
convocação de reuniões em sessões extraordinárias deste órgão, sempre que julgue necessário;
n) Organizar e manter actualizado o ficheiro de todos os
associados;
o) Instaurar e instruir todos os processos disciplinares;
p) Abrir inquéritos;
q) Representar o sindicato em juízo e fora dele;
r) Declarar e fazer cessar a greve, de acordo com a vontade dos trabalhadores;
s) Desempenhar as demais funções e praticar os actos da
sua competência, previstos nestes estatutos;
t) Decidir sobre a associação do sindicato numa federação
ou confederação.
Artigo 28.º
Funcionamento

1- As deliberações do secretariado nacional só são válidas
estando presentes, metade mais um dos seus membros e são
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tomadas por maioria simples dos presentes, tendo o secretário-geral voto de qualidade.
2- O secretariado nacional reúne, pelo menos trimestralmente, a convocação do secretário-geral.
3- Das reuniões serão elaboradas as respectivas actas.
4- O SMAV obriga-se mediante as assinaturas do secretário-geral e do tesoureiro, podendo este ser substituído por
outro membro, expressamente, designado pelo secretariado
nacional.
Artigo 29.º
Competências do secretário-geral

1- Compete, em especial, ao secretário-geral:
a) Integrar e presidir ao secretariado nacional e propor ou
garantir a atribuições de pelouros aos respectivos membros;
b) Superintender na execução da estratégia político-sindical em conformidade com as deliberações da assembleia
geral e do secretariado nacional;
c) Representar o SMAV em todos os actos e organizações
nacionais e internacionais e designar quem, na sua ausência
ou impedimento, o deva substituir;
d) Despachar os assuntos correntes, informando o secretariado nacional na reunião seguinte e submetendo-os a ratificação, quando solicitado;
e) Convocar as reuniões do secretariado nacional;
f) Presidir a todas as reuniões e dirigir os trabalhos;
g) Assegurar-se das deliberações tomadas;
h) Assinar toda a correspondência oficial, excepto a que
diga respeito, especialmente, a outro pelouro;
i) Assinar cheques e ordens de pagamento, conjuntamente, com o tesoureiro.

planos de actividades, relatórios de contas apresentados pelo
secretariado nacional;
c) Fazer todas as recomendações que entender convenientes sobre a gestão financeira do sindicato.
Artigo 32.º
Funcionamento

1- O conselho fiscal reúne, ordinariamente, a convocação
do seu presidente e extraordinariamente a solicitação do secretariado nacional ou da maioria dos seus membros.
2- O conselho fiscal só pode deliberar com a presença da
maioria dos seus titulares e as decisões tomadas por maioria
dos titulares presentes, tendo o seu presidente voto de qualidade.
PARTE IV

Órgãos regionais
CAPÍTULO I

Delegados e comissões sindicais
Artigo 33.º
Delegados sindicais

Os delegados sindicais são os sócios do sindicato que,
sob orientação e coordenação do secretariado nacional, actuam como elementos de coordenação e dinamização da actividade do sindicato na empresa, local de trabalho ou determinada área geográfica.

CAPÍTULO V

Artigo 34.º

Conselho fiscal

Direitos e deveres dos delegados sindicais

Artigo30.º
Composição

1- O conselho fiscal é composto por três membros efectivos e dois suplentes, eleitos em assembleia geral.
2- O presidente do conselho fiscal é o associado que constar em primeiro lugar na lista mais votada na assembleia geral e poderá assistir, sem direito a voto, às reuniões do secretariado nacional.
3- Na sua primeira reunião o conselho fiscal elegerá o vice-presidente que o coadjuvará o secretário-geral e o substituirá nas suas ausências e impedimentos.
4- Na falta ou impedimento de um dos membros efectivos,
este será substituído pelo membro suplente.
Artigo 31.º
Competências

1- Compete ao conselho fiscal:
a) Ter acesso e examinar todos os documentos relativos à
contabilidade de todos os órgãos do sindicato;
b) Dar parecer, no prazo de 15 dias, sobre o orçamento, os

1- Os delegados sindicais representam os trabalhadores
perante os órgãos estatutários do sindicato e devem traduzir
fielmente junto daqueles as directrizes dele recebidas e defender os valores do sindicalismo.
2- O secretariado nacional assegurará os meios indispensáveis à protecção legal dos delegados sindicais.
3- Para os efeitos do disposto no número anterior o secretariado nacional comunicará à entidade empregadora a
identificação dos seus delegados sindicais, por carta ou outro
meio idóneo, afixando uma cópia da comunicação no local
apropriado.
Artigo 35.º
Competências

1- Compete aos delegados sindicais:
a) Representar o sindicato na empresa ou região por mandato do secretariado e, para além da sua acção dinamizadora,
exercer as competências que lhes sejam expressamente cometidas pelo mesmo;
b) Ser um elo permanente de ligação entre o sindicato e os
trabalhadores;
c) Informar os trabalhadores de toda a actividade sindical,
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através da distribuição ou afixação em local apropriado, e
garantir que as circulares, comunicados e informações do
sindicato cheguem a todos os locais de trabalho;
d) Vigiar o rigoroso cumprimento das disposições legais,
contratuais e regulamentares, comunicando ao sindicato todas as irregularidades que afectem ou possam vir a afectar
qualquer sócio;
e) Dar todo o apoio que for pedido por qualquer dos órgãos do sindicato, nomeadamente cooperando no estudo,
negociação ou revisão de convenções colectivas de trabalho;
f) Incentivar os trabalhadores não sócios do sindicato a
proceder à sua inscrição e a participar activamente na vida
sindical;
g) Participar activamente na assembleia de delegados sindicais.
Artigo 36.º
Eleição de delegados sindicais

1- Compete ao secretariado nacional promover a eleição
de delegados sindicais, garantindo a idoneidade do processo
eleitoral.
2- Os delegados sindicais serão eleitos por voto secreto e
directo de entre os trabalhadores sócios do sindicato com capacidade eleitoral.
3- O número de delegados sindicais é determinado pela
legislação em vigor.
4- Os delegados sindicais gozam as garantias estabelecidas
na legislação e nas convenções colectivas de trabalho.
5- Os delegados sindicais podem ser reeleitos por uma ou
mais vezes.
Artigo 37.º
Cessação do mandato

1- Os delegados sindicais podem ser demitidos pelos trabalhadores que os elegeram.
2- Até 30 dias após a destituição do delegado ou delegados, compete ao secretariado nacional promover a eleição
dos respectivos substitutos.
3- O mandato dos delegados sindicais cessa com a eleição do novo secretariado nacional, competindo-lhe, todavia,
assegurar o desempenho das suas funções até à eleição de
novos delegados.
Artigo 38.º
Credenciação

A credenciação dos delegados sindicais é da competência
do secretariado nacional, devendo ser precedida da eleição,
nos termos do artigo 42.º
Artigo 39.º
Comissões sindicais

1- Deverão constituir-se comissões sindicais sempre que
nos locais ou zonas de trabalho tal se justifique.
2- Compete ao secretariado nacional apreciar a oportunidade da criação de comissões sindicais e definir as suas
competências.

CAPÍTULO II

Delegações regionais e locais
Artigo 40.º
Criação

1- Poderão ser criadas, por decisão do secretariado nacional, delegações regionais ou locais.
2- Compete ao secretariado nacional regulamentar a competência e funcionamento destas formas de representação.
PARTE V

Regime patrimonial
Artigo 41.º
Património

O património do sindicato é constituído pelas quotizações dos seus associados, por contribuições extraordinárias,
depósitos bancários, quaisquer títulos de crédito e bens similares, bem como pelos bens imóveis de que seja proprietário.
Artigo 42.º
Aplicação das receitas

As receitas do sindicato serão aplicadas no pagamento
das despesas.
PARTE VI

Regime disciplinar
Artigo 43.º
Sanções disciplinares

1- Para além dos casos previstos nestes estatutos de exclusão de sócios por falta de pagamento de quotas, poderão
ser aplicadas aos associados que violarem os estatutos e regulamentos do sindicato ou as decisões democraticamente
assumidas pelos órgãos próprios, as seguintes sanções:
a) Repreensão;
b) Suspensão até 180 dias;
c) Expulsão.
2- A sanção disciplinar de expulsão só poderá ser aplicada
quando for praticada violação muito grave dos deveres do
sócio e essa violação se traduzir em grave desprestígio para
o sindicato.
Artigo 44.º
Procedimento disciplinar

1- No caso de um sócio incorrer em infracção disciplinar,
ser-lhe-á movido o respetivo processo.
2- O procedimento disciplinar deve ser exercido no prazo
de 90 dias após o conhecimento pelo secretariado nacional
da infracção.
3- O processo disciplinar é instaurado e instruído pelo se-
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cretariado nacional.
4- O processo disciplinar é escrito e será entregue, ou enviada por carta registada com aviso de recepção, ao associado arguido uma cópia da acusação.
5- O associado disporá de dez dias úteis para examinar o
processo e responder à acusação, podendo requerer as diligências necessárias ao apuramento da verdade dos factos,
bem como apresentar testemunhas e juntar documentos.
PARTE VII

Regulamento eleitoral

realização das eleições.
2- Qualquer associado poderá, até 15 dias antes da data
designada para a assembleia, reclamar, por carta registada ou
entregue contra recibo, da inclusão ou omissão de qualquer
associado.
3- As reclamações serão apreciadas pela mesa da assembleia geral até 48 horas depois do termo do prazo referido
no número anterior, dando-se conhecimento da decisão ao
associado reclamante e ao associado em causa.
4- A relação dos associados, referida no número 1, depois
de retificada em função da procedência de eventuais reclamações, constituirá o caderno eleitoral.
Artigo 48.º

CAPÍTULO I

Processo eleitoral
Artigo 45.º
Acto eleitoral

1- Os membros da mesa da assembleia geral, do secretariado nacional e do conselho fiscal são eleitos pela assembleia
geral, de entre os associados do sindicato que se encontrem
no pleno gozo dos seus direitos na data do início do processo
eleitoral.
2- A votação recairá sobre as listas de candidatos apresentada e aceite nos termos dos estatutos.
3- As eleições efectuar-se-ão até ao final do quarto ano de
cada mandato, devendo o ato eleitoral ser convocado com a
antecedência de 30 dias.
4- O processo eleitoral tem o seu início na data da publicação anúncio convocatório, publicado em pelo menos um
jornal nacional, ou por convocatória enviada aos associados
pelo correio, com a antecedência mínima referida no número
anterior e considera-se terminado na data da posse dos membros eleitos.
5- O acto eleitoral realiza-se extraordinariamente sempre
que para tal seja convocado nos termos dos artigos 19.º e 20.º
Artigo 46.º
Mandato

1- A duração do mandato dos membros eleitos dos órgãos
sociais é de quatro anos, podendo haver reeleição.
2- No mesmo mandato, cada associado só pode desempenhar um cargo num destes três órgãos: mesa da assembleia
geral, secretariado nacional e conselho fiscal.
3- Findo o período dos respectivos mandatos, os membros
dos órgãos sociais conservar-se-ão, para todos os efeitos, no
exercício dos seus cargos até que novos membros sejam eleitos e empossados.
Artigo 47.º
Cadernos eleitorais

1- A relação dos associados no pleno gozo dos seus direitos à data do início do processo eleitoral deverá estar disponível para consulta no sindicato, até 10 dias antes da data da

Candidaturas

1- As candidaturas para todos os órgãos sociais podem ser
apresentadas por associados no pleno gozo dos seus direitos
à data da abertura do processo eleitoral, bem como pelo secretariado nacional em exercício.
2- As candidaturas serão sempre de pessoas individuais,
com indicação do nome, número de associado, idade, residência, categoria profissional e entidade patronal.
3- Nas candidaturas serão sempre indicados os nomes dos
candidatos e os respetivos cargos a que se candidatam, para
além da indicação referida no número anterior.
4- Com a apresentação das candidaturas, os proponentes
deverão indicar dois delegados.
5- As listas de candidaturas só serão consideradas desde
que se apresentem completas para todos os órgãos sociais,
incluindo os seus membros suplentes.
Artigo 49.º
Apresentação de candidaturas

1- A apresentação das candidaturas será feita ao presidente
da mesa da assembleia geral, até 20 dias antes da data para a
qual tiver sido convocado o ato eleitoral.
2- No dia imediato ao termo do prazo a que se refere o
número anterior, a mesa da assembleia geral, reunida com os
delegados, conferirá a conformidade das listas com as disposições estatutárias.
3- Se for detetada alguma irregularidade, a mesma será
corrigida, dentro das 48 horas seguintes, por qualquer dos
delegados da respetiva lista, sob pena de esta não poder ser
considerada.
4- Quando qualquer dos prazos termine em dia não útil, o
mesmo transfere-se para o próximo dia útil seguinte.
Artigo 50.º
Relação das candidaturas

1- No dia referido no número 2 do artigo anterior, o presidente da mesa da assembleia geral fará afixar a relação das
candidaturas apresentadas, com indicação das irregularidades que hajam sido detetadas.
2- As listas serão designadas por ordem alfabética, correspondente à da sua receção.
3- Decorrido o prazo referido no número 3 do artigo ante-
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rior, a mesa da assembleia geral aceitará as listas que devam
ser consideradas, retificando, se for caso disso, a relação referida no número 1 do presente artigo.
4- A partir das listas aceites nos termos do número anterior, o secretariado nacional providenciará a elaboração dos
boletins de voto, que serão remetidos, com as listas, aos associados eleitores.

2- Apresentadas e decididas pela mesa da assembleia geral
as reclamações, o presidente da mesa dará os trabalhos por
findos e fará lavrar a ata respetiva.
3- As funções dos delegados das listas cessam logo após
ser lavrada a ata.

Artigo 51.º

Posse

Fiscalização do ato eleitoral

1- O ato eleitoral será fiscalizado pela mesa da assembleia
geral, à qual, para esse efeito, serão agregados os delegados
das listas aceites a sufrágio, aos quais alude o número 4 do
artigo 48.º
2- Os delegados terão as funções de vogais verificadores,
sem direito a voto nas deliberações da mesa.
3- Os secretários da mesa serão os escrutinadores.
Artigo 52.º
Votação

1- A votação será por escrutínio secreto e decorrerá no local referido na convocatória, dentro do período nela indicado.
2- Só poderão votar os associados constantes do caderno
eleitoral e os que dele não constando por não se encontrarem
no pleno gozo dos seus direitos sociais à data da abertura do
processo eleitoral entretanto hajam readquirido aquele pleno
gozo.
3- O voto por correspondência é permitido desde que:
a) Os boletins não tenham qualquer marca que quebre o
respetivo sigilo;
b) Os boletins estejam dobrados em quatro, com a parte
escrita para dentro, apresentados em sobrescrito fechado, devidamente assinado e timbrado ou carimbado;
c) Esse sobrescrito será por sua vez fechado num outro,
remetido ao presidente da mesa da assembleia geral até ao
encerramento do período referido no número 1 deste artigo.
4- Não é permitido o voto por procuração.
Artigo 53.º
Proclamação das listas mais votadas

1- A proclamação das listas mais votadas no escrutínio
será feita pelo presidente da mesa da assembleia geral, logo
após o apuramento dos resultados da votação, os quais serão
anunciados a todos os associados presentes.
2- Se nenhuma das listas alcançar a maioria absoluta dos
votos válidos entrados nas urnas, o ato eleitoral será repetido
no prazo de 15 dias, concorrendo apenas as listas que hajam
obtido os dois maiores números de sufrágios ou o maior número, no caso de este ter sido obtido por mais de uma lista.
Artigo 54.º
Reclamações. Conclusão dos trabalhos

1- Após a proclamação referida no número anterior, a mesa
da assembleia geral concederá 15 minutos para apresentação
de reclamações pelos delegados.

Artigo 55.º
1- Os membros eleitos para o secretariado nacional e conselho fiscal tomarão posse até ao 8.º dia contado da data em
que se realizou a eleição.
2- Os membros da mesa da assembleia geral eleita para
o novo mandato, assumem imediatamente as suas funções
após o apuramento dos resultados eleitorais, cessando aí o
mandato dos membros da mesa anterior.
3- A posse será conferida pelo presidente eleito da mesa da
assembleia geral, sendo a posse deste conferida pelo presidente da assembleia que o elegeu.
PARTE VIII

Disposições finais e transitórias
Artigo 56.º
Revisão dos estatutos

1- Os presentes estatutos só poderão ser alterados pela assembleia geral.
2- O projecto de alteração dos estatutos deverá ser distribuído pelos associados com a antecedência de 7 dias em relação à data da realização da assembleia geral que deliberar
sobre as alterações propostas.
3- Nenhuma revisão dos estatutos poderá alterar os princípios fundamentais pelos quais o sindicato se rege e, nomeadamente, os princípios da democracia sindical.
Artigo 57.º
Fusão, dissolução e extinção

1- A fusão do sindicato com outros sindicatos, como a sua
dissolução e extinção só poderá fazer-se por decisão da assembleia geral.
2- A deliberação de fusão do SMAV com outro ou outros
sindicatos será tomada por voto favorável de três quartos dos
associados presentes e representados.
3- A deliberação de dissolução e extinção do SMAV só
poderá ser decidida por voto favorável de três quartos dos
associados e representados.
4- A assembleia geral definirá os precisos termos em que a
dissolução e extinção se processarão.
Artigo 58.º
Dissolução e destino do património

1- A assembleia geral que aprovar a dissolução do SMAV
decidirá igualmente o destino do seu património.
2- Os bens do sindicato não poderão ser distribuídos pelos
seus associados.
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Artigo 59.º
Poderes dos órgãos sociais e liquidação do património

1- Deliberada a dissolução e extinção do SMAV, os poderes dos órgãos sociais ficam limitados à prática dos actos
meramente conservatórios e aos estritamente necessários á
liquidação do património social ou ultimação de qualquer
negócio pendente.
2- O secretariado nacional exercerá as funções de comissão liquidatária.
Artigo 60.º
Extinção e cancelamento do registo

1- Terminada a liquidação do património social e sua distribuição, o presidente da mesa da assembleia geral comunicará ao ministério responsável pela área laboral, para efeitos
de cancelamento do respectivo registo e publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, a extinção do SMAV.
Artigo 61.º
Entrada em vigor

1- Os presentes estatutos entram em vigor imediatamente
após a sua aprovação.
2- A presente alteração dos estatutos, no que respeita aos
órgãos sociais, produz efeitos apenas a partir do início do
próximo processo eleitoral, nos termos do artigo 45.º, número 4, pelo que as próximas candidaturas já deverão reger-se
por estas alterações.
3- As atribuições conferidas no regulamento eleitoral que
integra os presentes estatutos à mesa da assembleia geral e ao
seu presidente serão exercidas no primeiro processo eleitoral
para eleição dos novos órgãos sociais pela mesa do congresso e pelo seu presidente a quem competirá conferir posse ao
presidente da mesa da assembleia geral que vier a ser eleito.

lítica, social ou ideológica e subordinadas aos princípios
democráticos da declaração de princípios e dos estatutos do
SMAV.
Artigo 3.º
Âmbito

Cada tendência é uma formação integrante do SMAV,
de acordo com o princípio da representatividade, sendo, por
isso, os seus poderes e competências, exercidos para a realização de alguns dos fins estatutários desta.
Artigo 4.º
Constituição

1- A constituição de cada tendência efectua-se mediante
comunicação dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral, assinada pelos delegados que a compõem, com indicação da sua designação, bem como o nome e qualidade de
quem a representa.
2- A comunicação referida no número anterior, deverá
igualmente ser acompanhada dos dados referentes à sua implantação e representação sindicais, traduzidos pelo número
de associados e aos delegados eleitos com o seu apoio.
Artigo 5.º
Representatividade

1- A representatividade das tendências é a que resulta da
sua expressão eleitoral na assembleia geral.
2- Para efeito do disposto no número anterior, o voto de
cada trabalhador é livre, não estando sujeito à disciplina da
tendência que o representa.
3- Do mesmo modo, os trabalhadores que integrem os órgãos estatutários do SMAV não estão subordinados à disciplina das tendências, através de cujas listas foram eleitos,
agindo com total isenção.

ANEXO

Artigo 6.º

Regulamento de tendências

Associação

Artigo 1.º
Direito de organização

1- Aos trabalhadores abrangidos, a qualquer título no âmbito do SMAV, é reconhecido o direito de se organizarem em
tendências políticas sindicais.
2- O reconhecimento de qualquer tendência político-sindical é da competência exclusiva da assembleia geral.
Artigo 2.º
Conteúdo

As tendências constituem formas de expressão sindical
própria, organizadas na base de determinada concepção po-

Cada tendência pode associar-se com as demais para
qualquer fim estatutário, na assembleia geral fora dela.
Artigo 7.º
Direitos e deveres

1- As tendências, como expressão do pluralismo sindical,
devem contribuir para o reforço da unidade democrática de
todos os trabalhadores.
2- As tendências têm o direito:
a) A ser ouvidas pelo secretariado nacional sobre as decisões mais importantes do SMAV, em reuniões por este convocadas ou a solicitação dos órgãos da tendência;
b) A exprimir as suas posições nas reuniões da assembleia
geral e secretariado nacional, através dos membros dos mes-
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mos órgãos;
c) A propor listas para as eleições aos órgãos, nos termos
fixados nestes estatutos.
3- Para realizar os fins da democracia sindical devem, nomeadamente, as tendências:
a) Apoiar as acções determinadas pelos órgãos estatutários
do SMAV;
b) Desenvolver, junto dos trabalhadores que representam,
acções de formação político-sindical e de esclarecimento dos
princípios do sindicalismo democrático;
c) Impedir a instrumentalização política-partidária do sindicato;
d) Evitar quaisquer actos que possam enfraquecer ou dividir o movimento sindical.
Registado em 21 de julho de 2015, ao abrigo do artigo
449.º do Código do Trabalho, sob o n.º 42, a fl. 171 do livro
n.º 2.

