INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA DELEGAÇÃO DE VOTO A
OUTRO ASSOCIADO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL
Modelo 3 - (ELEIÇÕES PARA O MANDATO 2019 – 2022)
1- Preencher o modelo 3 (ao lado), indicando qual o Associado que o
irá representar.
2- De notar que cada Associado presente na Assembleia Geral
APENAS PODE REPRESENTAR UM OUTRO ASSOCIADO E UM SÓ.
Por isso deve certificar-se com antecedência que ao delegar
poderes num Associado, para além de estar disponível para o
efeito, não poderá deter mais nenhuma delegação de poderes.
3- No caso de não ter nenhum Associado em quem delegar, favor
contactar a Sede (tel: 21 754 06 92) ou e-mail sede@apcl.org.pt)
que tentará localizar algum Associado que se tenha disponibilizado
para o efeito.
4- Preencher o BOLETIM DE VOTO assinalando com uma cruz no
quadrado que corresponde à Lista em que pretende votar (LISTA).
5- Introduzir o boletim de voto dobrado em quatro num primeiro
envelope, com o lado assinalado para dentro. Fechar e introduzir
este primeiro envelope com o boletim de voto num segundo
envelope, juntamente com a delegação de voto, (ao lado)
confiando-o a quem tiver delegado os poderes para votar em seu
nome. Obrigado
ATENÇÃO – O voto por delegação em Assembleia Geral Eleitoral
tem de garantir o sigilo do exercício de voto.

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL (DELEGAÇÃO DE VOTO A OUTRO ASSOCIADO)

INSERIR ENVELOPE APÓS DOBRAGEM DO VOTO EM QUATRO, E INSERIR AMBOS
NUM SEGUNDO ENVELOPE C/ CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
_____________________
(Nome de Associado)
______________________________________
(Morada)
Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Avenida Rainha D. Amélia, ao Lumiar 1600 – 676 Lisboa
Exmo. Senhor Presidente
Não me sendo possível comparecer à Assembleia Geral Eleitoral de 6 de Maio de
2019, venho por este meio delegar os poderes necessários no Associado
nº____________ Sr.__________________________________________________
para ser portador do meu voto , o qual incluo em envelope separado.
Com cumprimentos,
______________________________________

