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CONVOCATÓRIA 

 

 ATO ELEITORAL  

Caros associados, 

 

Fazendo cumprir os estatutos e através dos poderes que os mesmos me conferem, 

informo que o ato eleitoral para os órgãos sociais da ACECOA (Associação Comercial 

e Empresarial dos Concelhios de Oeiras e Amadora) decorrerá no dia 25 de Junho do 

corrente ano, na sede da associação, rua Parque Anjos, nº 6 – B, 1495-100 Algés no dia 

25 de junho de 2014, entre as 9horas e 30 minutos e as 18 horas. 

 

Apraz ainda lembrar todos os associados e decorrendo dos estatutos desta associação 

que a forma de eleição será feita por escrutínio secreto e em lista única para a 

assembleia geral, direção e conselho fiscal, especificando os cargos a desempenhar 

(alínea 1 art.11º). Não sendo apresentada pela Direção, as listas de candidatura para os 

órgãos associativos devem ser subscritas pelos candidatos e por um número de 50 

associados e enviadas ao presidente da mesa da assembleia com pelo menos 20 dias de 

antecedência em relação á data marcada para a assembleia geral de eleições (alínea 3, 

art.11º). 

Desejo a todos os associados um ano de 2014 próspero e que seja melhor que o ano de 

2013. 

Com os mais cordeais cumprimentos, 

Presidente da Mesa da Assembleia 

 

(João Manuel Corage dos Santos) 

 

Oeiras, 6 de Abril de 2014 
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CONVOCATÓRIA 

 

ASSEMBLEI GERAL DE ELEIÇÕES 

 

Nos termos estatuários convoco todos os associados reunir em Assembleia Geral para 

Eleições na Sede da ACECOA (Associação Comercial e Empresarial dos Concelhios de 

Oeiras e Amadora) na rua Parque Anjos, nº 6 – B, 1495-100 Algés no dia 25 de junho 

de 2014, pelas 21:00 horas. 

Ponto Único – Assembleia Geral para Eleições. 

Se à hora marcada não estiverem presentes a maioria dos associados a assembleia 

iniciar-se à 30 minutos depois com o número de associados presentes. 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia  

 

(João Manuel Corage dos Santos) 

 

Oeiras, 6 de Abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO INFORMATIVO: 
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ESTRATO DOS ESTATUTOS DA ACECOA 

 

Artigo 11º 

Forma de Eleição 

1-     A eleição será feita por escrutínio secreto e em lista única para a assembleia geral, 

direcção e conselho fiscal, especificando os cargos a desempenhar. 

2-     A direcção apresentará candidaturas para todos os órgãos sociais, podendo também 

fazê-lo qualquer grupo de associados. 

3-     Não sendo apresentadas pela direcção, as listas de candidatura para os órgãos 

associativos devem ser subscritas pelos candidatos e por um número de 50 associados e 

enviados ao presidente da mesa da assembleia geral com pelo menos 20 dias de 

antecedência, em relação à data marcada para a assembleia geral de eleições. 

4-     A convocação para as eleições será expedida por via postal com pelo menos 60 

dias de antecedência em relação à data marcada para a assembleia geral de eleições. 

5-     Durante o período eleitoral cumpre aos serviços da Associação assegurar a todos 

os candidatos a igualdade de promoção e divulgação das suas listas, nomeadamente pela 

cedência das salas para sessões de propaganda. 

Artigo 12º  

Votação 

 1-     A votação decorrerá ininterruptamente na sede e nas delegações da Associação, 

entre as 9h30 e as 18h00, devendo, na sede prolongar-se até 30minutos antes do início 

da hora marcada para a assembleia geral de eleições. 

2-      Deverá permanecer sempre junto das urnas de voto, um funcionário da 

Associação, podendo também cada lista indicar um representante que poderá assistir ao 

escrutínio. 

 


