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RESOLUÇÃO Nº 4/CNTMP  
(proposta submetida pelo Presidente da CNTMP) 

 
 
 

METODOLOGIA DA ELEIÇÃO DOS DOIS VICE-PRESIDENTES  
DA COMISSÃO 

 
 
Em 3 de fevereiro de 2010, a 37ª sessão plenária da CNTMP atualizou o Regulamento Inter-
no da Comissão, prevendo a existência e a eleição de 2 Vice-Presidentes, que coadjuvariam 
o Presidente na coordenação geral das atividades desenvolvidas, reunindo com ele e com o 
Secretariado no intervalo entre as sessões plenárias. 
 
Para concretizar essa eleição dos Vice-Presidentes, foram feitos apelos em sucessivas ses-
sões plenárias à apresentação de candidaturas por parte dos organismos e serviços públicos 
e das organizações económicas e profissionais que integram a CNTMP, o que não veio a 
acontecer até ao presente. 
 
Tornando-se conveniente dinamizar o trabalho da Comissão, não o fazendo depender exclu-
sivamente dos recursos próprios do IMT, I.P., importa encontrar uma forma expedita de pro-
ceder à referida eleição, e de estabelecer os mecanismos futuros de atuação a este respeito. 
 
 
Assim, a Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas, reunida em sessão 
plenária de 4.6.2014, resolveu: 
 
 
1. A eleição dos dois Vice-Presidentes é feita por escrutínio secreto numa sessão plenária 

corrente, através de votação em urna, sendo os boletins de voto preparados com a explici-
tação de todos os organismos e serviços públicos e organizações económicas e profissio-
nais que são membros da CNTMP. 
 

2. Na votação, cada membro da Comissão assinala no boletim um possível Vice-Presidente 
de entre os organismos e serviços públicos e um outro de entre as organizações económi-
cas e profissionais. 
 

3. O apuramento do resultado da votação é efetuado de seguida na própria sessão plenária, 
considerando-se investidos os dois membros que tenham obtido os resultados mais eleva-
dos em cada um dos dois grupos. 
 

4. Se algum dos membros da Comissão que obtenha o resultado mais elevado do seu grupo 
invocar motivo de impedimento, será investido o que tenha obtido o segundo resultado 
mais elevado desse grupo. 
 

5. Proceder-se-á a nova eleição dos Vice-Presidentes dois anos depois da anterior, salvo se, 
entretanto, algum dos eleitos deixar de prestar serviço na organização que representa, ou 
se a Comissão deliberar antecipar a nova eleição. 
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