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ACTA NUMERO QUATRO

HoMoloesçÃo Dos RE§uLTADo§ ELErroRAts PARA A JUNTA RÊG|ONAL DE

Nada mais havendo â lrüt*3r, deu-se

presente âctâ que, depois de lida

Comissão Eleitaral Regional"

tel. 234 381 290
com issaoeleitoral.aveiro@escrttisma"pt

AVEIRO E CONSELHO FISCAL E JURI§DICIONAL R§GIONAL DE AVEIRO,

REALIZADOS NO DIAVINTE E UM OE JUNFIO DE DOIS MIL E VINTE

Aos vinte e cinco dias de mês cje.Iunho de elois rnil e vinte, pelas quinze hora5, reuniu a Comissãc

Eleitoral Regional de Aveiro, dn Cnrpo Nacional d* [scutas *- Escutismo Católico Portugriês, a firn

de analisar o Âcto Eleitoral, clando cumprimenla an estabelecido nr:s Artigos 32.ç, 33.4 t 3'1"* do

Regulamerrto Eleitoral, tendo sidc tratado§ fl§ pol'ltos seguintes:

ponto 1. - VERTHCAçÃO DE TODA A DOCUMÊNTAÇÃO INVOLVIDA NO ACTO ELEITORAI

Tocla a documentação existentc, relativa ac: Acta Eleitorai, está conforme e fnitratatja d* acordo

com o preceituado no llegnlamento Eieitoral, estanclo nâ posse da Cornissão Eieltr:ral Regional'

Serrá guarrJada pelo prazo de sessenta dias, sendo eiepois arquivada ou clestririda, cie acordo com

o preconizado no Artigo 34.s do Regulamento tleitaral.

Ponto 2. - ANÁLISE DE EVENTUAIS RECLAMAÇÕE§

Durante o período destinado à apresentaçiio de eventuais reclamações * aiinea b) do Artiga 32.s

do RegulamentCI EleitCIral, não foi apresentada nenhuma reclamação.

ponto 3. - HoMoLoGAçÃo Dos RE§uLTADos ELElroRAls

Nada havendo a relevar que pudesse colocar orfl fiâusâ os Resultados Eleitorais PrnvisÓrios,

apurados pela Mesa de Voto, no clia cla EleiÇão, es$es mesmos resultados f*ram devidamer:te

Homologado§, sencin convertidos sm Resilltadçs Finai:, tendo sido elaboradas as respectivas

Actas * Mod. RE 08, as quais fazem parte integrantc' da presente acta.

Fonto 4. - COMUNICAçÃO § §tVULGAÇÃO DO§ RESULTADO§ FINAI§

Vai ser dado conhecirnento oficial dos Resr-rltados Finais aos Cabeças de Lista dos respectivos

Orgãos e informar a Região através de Circular"

A Acta tinal ülobal vai ser entregue ao President* cla Mesa rio Corrselho Regional, a fim de

proceder enr conformidade.

por encÊrrada a Rexnião, cia qual para c*nstar se lavrnu a

e aprovada" vai ser assinada por torlos os nremhrns da

Ccrpo Nacional de §scutal - Região de Aveira
Praceta de ílhavo, Mercado de Santiago
3810-145 Aveiro
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