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Com o apoio de

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL

ESCLARECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTOESCLARECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO
Podem exercer o direito de voto todos os Associados do CCL que, à data da Assembleia Geral Eleitoral, 
reúnam acumulativamente as seguintes condições:

Ÿ  Categoria associativa de Efetivo ou Mérito;
Ÿ  Filiação associativa igual ou superior a um ano;
Ÿ  Ausência de procedimento disciplinar com pena de suspensão em curso;
Ÿ  Ausência de dívidas pecuniárias para com o CCL.

O direito de voto poderá ser exercido presencialmente, nos diversos locais e datas de funcionamento 

da Assembleia Geral Eleitoral, conforme consta da respetiva Convocatória, ou, em alternativa, por 

correspondência.

O voto presencial é exercido pessoal e diretamente por cada associado, junto da mesa de voto, 

mediante identificação através do seu cartão de sócio do CCL, ou, na falta deste, através de documento 

identificação legal com fotografia e assinatura.

O voto por correspondência, em alternativa ao voto presencial, deverá ser solicitado por escrito 

(minuta disponível nas receções dos parques, sede e site na internet do CCL), via postal, em carta 

dirigida ao presidente da Mesa da Assembleia Geral. Após receção e verificação da capacidade de voto, 

será remetido ao associado, via postal, para a morada da sua residência, um boletim de voto 

contemplando a antiguidade adquirida, minuta da carta a dirigir ao presidente da Mesa da Assembleia 

Geral e envelopes, um para encerramento do boletim de voto, outro, previamente endereçado, para a 

remessa do processo na sua totalidade. O associado, após assinalar o seu sentido de voto no respetivo 

boletim, deve dobrar este em quatro e encerra-lo no envelope apropriado, preencher a minuta, juntar 

cópia de documento de identificação legal que contenha fotografia e assinatura, inserir toda a 

documentação no envelope previamente endereçado e remete-lo via correio postal. Só serão 

considerados validos os votos por correspondência rececionados até as 17 horas do dia 31 de agosto de 

2018. 

Os associados que tenham exercido o direito de voto por correspondência não o poderão exercer 

presencialmente.

O exercício do direito de voto, presencial ou por correspondência, é pessoal, não é possível o voto por 

procuração.

Considerando que, pela primeira vez, a Assembleia Geral Eleitoral será composta por diversa sessões e 

locais, a Mesa da Assembleia Geral, encontra-se disponível para o esclarecimento de qualquer dúvida 

sobre o processo eleitoral, via carta dirigida a este órgão ou presencialmente, em datas e locais a 

anunciar.


