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Assunto:
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Circular:

03-CER-2020, de 17 de MAIü

DestÍnatários:

Mesa do Conselho Regi,:nal, Junta Regional, Conselho Fiscal e Jurisdicional
Regional, Agruparnentos e Listas Candidatas

E
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JURlsntctoNAL

Caros lrmãos Escutas,

Pela primeirâ vez, na rnemória dos vivos, vâmoi âvânÇar com o nosso Processo Eleitoral com
poucas certezas, muitas dúvidas e nenhumas garantias sobre o que se irá passar nos próximos

35 a 40 dias, devido à Situação de Pandemia em que vivemos, provocadas pelo
CORONAVíRUS COVID

-

1-9

Novo

que assolou o nosso País.

Exige de cada um de nós cuidados redobrados, cumprindo integralmente todas as normas de
segurança aconselhadas pela Direcção Geral de Saúde, nomeadamente:
1 - Uso de Máscara por

todos os intervenientes;

2 - Uso de Luvas no mânuseamento dos Votos;
3 -Trazer caneta pessoal,

4 - Manter distanciamento aconselhado pela DGS - 2m entre pessoas

Respeitaremos as restantes normas relativas à desínfecção do local ínterior, das mãos à entrada
e saída da Base, dÍstanciamento e informação junto da Base Escutísta e Secção de Voto,

entrando apenas uma pessoa de cada vez dentro da Base.
Para

o efeito vamos contar com a prestimosa ajuda e colaboração do Chefe Miguel da Silva

Oliveira - Delegado Regional do Departamento da Protecção Civil, que nos ajudará com toda a
sua autoridade, conhecimentos, experiência e saber sobre a matéria, para quem apresentamos,
antecipadamente, os nossos agradecimentos.

fim de âssegurãr o Acto Eleitoral na Região de Aveiro, para a Eleição da Junta Regional e do
Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, informamos que a Única Mesa de Voto, da Região de
Aveiro, será constjtuída pelos seguintes Dírigentes:

A

Presidente - José Maria Albuquerque Lopes Antunes
1.' Vogal - Alexandre Oliveira da Fonseca, que substitui o Presidente no seu impedimento

2.'Vogal

- Custódia Lopes Caçoilo Rocha Bola

Suplente - lnês Coimbra Ferreira

A Votação Presencial ocorrerá no dia 21 de Junho, das 10H0CI às 16H00, na Base Escutista da
Região de Aveiro - Praceta de Ílhavo, junto ao Mercado de Santiago, 3810-145 AVEIRO.
{*rpe

Naeional de EEeutas - Eegiâo de Aveiro
Pracetâ de ílhavo, Mercado de 5antiago

381.0"14§ Aveirq

tel. ?34 381 290
qam i;saoeleitsral.aveirc@ eseutismo.pt
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C*missão Ileitoral
Regi*nal

Votarão nesta Mesa de Voto:
- Todos os Dirigentes constantes do Caderno EleÍtoral da

lunta Regional de Aveiro;
Agrupamentos da Região"

- Todos os Dirigentes, Novíços a Dirigentes e Caminheiros dos

Até ao dia 15 de Junho irá decorrer o período para Votação por Correspondência, devendo
enviar os votos pelo Correio dentro do Envelope que vai junto aos votos, de acordo com o Artigo
29.o do Regulamento Eleitoral.

Artigo 29" Votação por Correspondência

1-. Até 30 dias antes da data da eleiçao sao recebidos nos órgaos executtvos e par outros
eleitores que o solicitem, provenientes da Comissao Eleitoral do nível respeüvo, boletins de

voto e respehvos envelopes em número não inferÍor aos eleitores constantes ds caderno
eleitoral, deshnados ao voto par correspondência.

2.

Os eleitores que pretendam fazer usa do voto por carrespondêncía assinalam a sua
escalha no bolehm de voto, dabram a rnesma em quatra, cam a parte ímpressa voltada
para dentro, e introduzem-no no envelope oficial distribuida juntamente carn os boleüns
de vato. (Envelope mais pequeno)!

3.

O envelope descrita no númera anterior, depois de fechado e sem qualquer mençaa, é
introduzido noutra envelape acomponhado de fatocópia do bilhete de idenhdade, no qucl
deve ser escrito

4.
5.

a

nome,

o agrupamento ou nível, o cargo ou função e a

assinotura

semelhante oo bilhete de idenhdade, de acardo carn madeio constante da anexa {RE 03).
Só saa validos as votos recebidos no envelope do madelo oficial (RE 03).
Este segundo envelope é entao remehdo por correio ou entregue nos serviços dos níveis

nacianal, regional ou de núcleo até ao

5' dia úül anterior ao ato eleitoral.".

Apelamos a todos os Caminheiros, Noviços a Dirigentes e Dirigentes para participarem
activamente no Ato Eleitoral - VOTANDO. Pelo facto de serem Listas Únicas, não merecem
menos empenho nem menor participação! Não guardem a votação Por Correspondência para o
último Fim-de-Semana porque poderá surgir algum impedimento imprevisto
Se, nos dias da Votação por Correspondência ou Presencial, tiverem Temperatura acima do
normal, por favor NÃO VOTEM - Cuidern da vossa §aúde e dos demais Escuteirosl OBRIGADO.
De acordo com o n." 4. do Artígo 2'J.." do Regulamento Eleitoral, deve ser feita a divulgação
pelos Órgãos Regionais destinatários da Circular ena Página Web da Região, pelo que solicito
ãos seus responsáveis a devida publícaçâo, apresentando, desde já, os meus agradecimentos.

Estamos disponíveis para quaisquer esclarecímentos, podendo fazê-lo para o endereço
electronico comíssaoeleitoral.aveiro@escutismo.pt ou para o telemóvel 965 762 372.
{*rp* l§acianal de ll*utas - Reg}ão de Arreiro
tra{*t;i de ilh;lvo, À,1erc;ldc i*c'iantiagc
"
]g1ü"148

Aveiro

tei. ?34 181 ?90
íer;riçraoeleitoral.aveiro@)çsrul.lsnro.pt
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rlTIÇÂo DA JUNTA REGIoNAL E Do CoNSELHÕ

FISCAL E JURISDICIoNAL REGICINAL

AcruAlrzAçÃo oo cnlrNpÁRro ElErroRAL
Dias

AcÇões

Abertura do Processo Eleitoral

90

Elaboração e afixação dos Cadernos Eleitorais na Página Web

Análise e verificaÇão da regularidade das candidaturas
Regularização das anomalias detectadas
ConfirmaÇão da conÍormidade das regularizaçÕes
Comunicação das Lístas ao Senhor Bispo de Aveiro D. Antonio

2ü
30
B

8

2CI JANETR.Õ

-

l_J. - z.

-

Até O9 FEVEREIRO

2.

Até 19 FEVEREIRO

2A." - 3.
20." - 4.

Até 27 FEVEREIRCI

2A.o

2L."
JtJ
E

2020

20 JANEIRO

7.

Aié 06 MARÇO
Até

Moiteiro
Homoloeacão pela Autoridade Eclesiástica - Prazo acordado
DÍvuleacão oficial Candidaturas na Pásina Web Reeião
Suspensão do Processo Eleitoral pela Mesa do Conselho
Marcação de novo Dia de Eleíções pela Mesa do Conselho

Datas

- 7.

1_3."

Oficialda Reeião
Consulta e reclamação dos Cadernos Eleitr:rais
,Apresentação de Cand ida turas

Artigos

2."

-

0? MARÇO

3..

45." Estat.
2L." - 4"

O? I'4ARÇO

AIé 17 MARÇO

Até 19 MARÇÕ
17 MARCO
13 MAio

NCIVAS DATAS DO PROCESSO ELEITORAL

Retoma do processo eleitoral no ponto em que foi interrompido
Entrega de Boletins Voto aos Agrupamentos e Eleitores que
solícítem, para Votação por Correspondência
lndicacão de Deleeados das Candidaturas
Envio dos "Votos por Correspondência" pelo correío
Entrega dos "Votos por Correspondência" em mão nos
Serviços Regionais até ás 72H50; ou na Mesa de Voto, no
dia seguinte até ás 15H00.
Dia das Eleições - das 10H00 às 1ól-100 na Base Escutista
Apresentação de reclamações ou ímpugnações
Homologação dos Resultados Eleitorais

19 MA|O

-

30

29."

-6

29.', -

5.

29." -

5.

22."

a) Não aplicável,

a)

32." -

2.

22 e ).3 JtiNHü
25 JUNHO

32." -

3.

25 ]UNHO

5

ComunicaÇão à Mesa do Conselho Regir:nai
Tomada de Posse das Listas Eleitas, em dia a designar
pela Mesa do Conselho Regional

Aié ÜT JUNHÔ
T5 ]UNHO

Até

21 JUNHO 2020

JU"

2

Até 22 MA|O

7.

37.o

-L

devido à Situacão de Pandemia, após contactc com a Linha Saúde 24"
NOTA: Os Envelopes e Votos não utilizados devem ser devolvidos.

Sempre Alerta para Servir

{d"áJ

l/*a--.- fQ*-"r}t

José Maria Albuquerque Lopes Antunes
Presidente da Comissão Eleitoral Regional

{erpe Féaricnal de Êsqutar - Região de.ê"ve!r*
Praçela rJe ílhavo, Mercari* de larrilag,:r

;i81S-L,*5 Âveirr.r

tei. 234 38I" 29S
com israneleitara l.aveiro@ *lcutisrno.pt

Ate 25 JULHCI

