
 
 

Convocatória 

 

Nos termos dos artigos 11º, 13º, 14º, 15º e 23º dos Estatutos da "PASC – Plataforma de Associações 

da Sociedade Civil - Casa da Cidadania", publicados a 12 de abril de 2022, e ouvido o Conselho Fiscal 

desta entidade, convoca-se a Assembleia Geral Eleitoral da PASC, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto único: 

Eleição intercalar da Direção da PASC com a duração até ao final do mandato dos restantes 

Órgãos Sociais (2022-2024) nos termos do Regulamento Eleitoral aprovado na Assembleia Geral 

da PASC em 17 de setembro de 2022 

 

A Assembleia Geral terá lugar no dia 18 de março de 2023, das 15:00 às 17h30 horas, exclusivamente 

em modo presencial, nas instalações da associada Associação dos Pupilos do Exército, sitas na Rua 

Major Neutel de Abreu, 20 S/L Esq., 1500-409 Lisboa. 

 

Só são admitidos a votar os membros associados que estejam inscritos no caderno eleitoral e o direito 

de voto é exercido por cada associado devidamente credenciado para o efeito mediante carta 

credencial dirigida à Mesa, indicando o/a/s representante/s, até ao dia 14 de março de 2023. (nº2 do 

artº 12º e nº 8 do artº 15º dos Estatutos). Nenhum associado poderá representar outro associado. Em 

anexo, envia-se a minuta de carta de credencial. 

 

O processo eleitoral será realizado, em simultâneo, com voto presencial em urna e com recurso a voto 

por correspondência, para efeitos do qual será, aos associados que pretendam fazê-lo, enviado por via 

eletrónica o boletim de voto. A votação presencial decorre entre as 15h00 e as 17h00. A votação por 

correspondência deverá chegar até às 24 horas do dia 15 de março da seguinte forma: 1) os boletins 

com os votos serão fechados em envelope pequeno não marcado; 2) o envelope não marcado 

contendo o voto é colocado noutro envelope, este identificado com os dados do remetente e dirigido 

à Presidente da Mesa da Assembleia Geral da PASC, para Travessa do Moinho de Vento, 

nº 17 Cv dt, 1200-727 Lisboa. 

 

Lisboa, 18 de janeiro de 2023 

 

A Mesa da Assembleia Geral, 

 

 

A Presidente, 

 

 

 

 

 

GEOTA 

O Vice-Presidente, 

 

 

 

 

 

PROVISEU 

O Vogal, 

 

 

 

 

 

AACDN 

 


		2023-01-18T21:02:52+0000


		2023-01-18T21:37:59+0000


		2023-01-18T21:54:42+0000




