Lisboa, 22 de Novembro de 2020
Assunto: Eleições para os Corpos Gerentes – Quadriénio 2021-2024

Estimada(o) Sócia(o),
Conforme convocatória oportunamente enviada, realizar-se-á no próximo dia 12 de Dezembro de
2020, na Sede da Associação sita na Rua José Dias Coelho, nº40 r/c Dto, em Lisboa o acto eleitoral
para escolher a composição dos Órgãos Sociais da Associação das Aldeias de Crianças SOS de
Portugal para o Quadriénio 2021-2024. Inicialmente na Convocatória estava previsto que o ato
eleitoral se realizasse entre as 14,00h e as 18,00h do dia 12 de Dezembro 2020 (Sábado). Com a
evolução da pandemia foi declarado há 15 dias o Estado de Emergência no país, com
limitações à mobilidade dos cidadãos no fim-de-semana. Assim e de forma a permitir o voto
presencial dos sócios que assim o desejem, de acordo com as atuais restrições em vigor no
estado de emergência, venho pela presente informar que o horário inicialmente previsto para a
Assembleia Geral para realização do ato eleitoral, é alterado para o período da manhã das
9h30 às 12h30 do dia 12 de Dezembro 2020. Para o efeito muito agradeço a compreensão
da(o)s estimada(o)s sócia(o)s, perante os tempos tão imprevisíveis que estamos a viver.
Para o estimado sócio, cujo nome consta dos cadernos eleitorais, poder cumprir o direito de voto
previsto no art. 5º dos Estatutos da Associação e nos termos do art.8º nº2 do Regulamento Eleitoral
opte pelo voto por correspondência, juntamos informação sobre a composição da lista candidata,
respetivo boletim de voto e envelope em branco para colocar o boletim, bem como o envelope já
endereçado para resposta, segundo estabelecido na alínea c) do nº 2 do artº 8º do regulamento
eleitoral.
Ainda no que respeita ao voto por correspondência, anexamos igualmente a esta carta extratos do
regulamento eleitoral, para além das deliberações e esclarecimentos da Comissão Eleitoral sobre
esta matéria.

Sem outro assunto de momento e à disposição do estimado sócio para qualquer esclarecimento,
apresentamos com elevada consideração
Os nossos melhores cumprimentos
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