PANÓPLIA DE HERÓIS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CUIDADORES INFORMAIS

2ª CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL

A Mesa da Assembleia Geral, da Associação Nacional de Cuidadores Informais – Panóplia de
Heróis, no uso das atribuições, vem por este meio comunicar que, não tendo recebido lista de
Candidaturas aos Órgãos Sociais até à data de 20 de Julho, prevista em Regulamento Eleitoral,
como já anteriormente comunicado, iremos proceder em conformidade com nova convocatória
dos associados para a Assembleia Geral Eleitoral a ter lugar no dia 21 de Agosto de 2021, entre
as 15 e as 18 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um – Eleição dos Corpos Sociais por voto secreto.
É enviado em anexo à presente convocatória, o Regulamento Eleitoral para os Órgãos
Sociais da Associação Nacional de Cuidadores Informais, que tendo sido aprovado na
Reunião de Assembleia Geral Extraordinária realizada a 26 de Junho de 2021, foi actualizada a
respectiva calendarização:
O Caderno eleitoral encerra trinta (30) dias antes das eleições ------------ 1 de Agosto
Listas de Candidaturas aos Órgãos Sociais poderão ser entregues até ----- 6 de Agosto (até às 24h)
Envio de kit voto por correspondência enviados aos associados ------------8 a 12 de Agosto
Eleição dos Corpos Sociais -------------------------------------------------------21 de Agosto

Em cumprimento com as normas do Plano de Contingência pela situação epidemiológica para o
novo Coronavírus (2019-nCoV), que ainda se mantém em vigor, será realizada a reunião com
limitação à lotação presencial em cumprimento com as normas decretadas no âmbito da Covid19, nas instalações da Junta de Freguesia de Amora - Auditório, sito na Rua 1º de Maio Lote 4, 2845-122 Amora (traseiras da Junta de Freguesia de Amora). Será obrigatória a
inscrição, no caso de votação presencial, que poderá ser realizada até ao dia 16 de Agosto
de 2021 (Segunda-feira) para o e-mail: mageralanci@gmail.com ou Tel: 968 438 675//
964 036 660. O Kit de Voto será enviado a todos os associados via CTT (Correios).
Presencialmente, será obrigatório o uso de máscara, assim como a necessária higienização
adequada das mãos antes de entrada e após saída do espaço, e adoptar medidas gerais de
Etiqueta Respiratória (não usar as mãos ao tossir ou espirrar, usar um lenço de papel ou o
antebraço), de acordo com as orientações e normas veiculadas pela Direção da Saúde (DGS).
No caso de à hora marcada não estar presente o número de associados efectivos no pleno gozo dos seus direitos,
necessários para o regular funcionamento desta Assembleia, a reunião iniciará meia hora depois em 2ª
Convocatória posteriormente formalizada e com os associados que estiverem presentes e com plenos poderes
estatutários.
Barreiro, 21 de Julho de 2021

A Mesa da Assembleia Geral
Liliana Gonçalves
Carlos Ferreira
Francisco Tomás
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