Assembleia Geral Extraordinária
24 de novembro de 2020
Eleição dos titulares dos órgãos associativos
Tendo sido oportunamente divulgada a convocatória para a Assembleia Geral Extraordinária da
Raríssimas – Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras, a realizar no próximo dia 24 de
novembro de 2020, às 10 horas, na Casa do Marcos, na Rua D. Manuel I, n.º 6, na Moita, com a
finalidade de
Eleger os membros dos órgãos associativos – Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho
Fiscal – até ao final do mandato em curso (2020/2023), na sequência da renúncia dos
membros da Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal,
E, em conformidade, estabelecer um prazo indicativo para a apresentação de listas candidatas às
eleições (que se conclui no passado dia 11 de novembro), informam-se os senhores associados que,
até à presente data, não foram apresentadas quaisquer listas candidatas aos órgãos sociais.
Conforme referido na Convocatória emitida a 30 de outubro de 2020, uma vez que não foi
apresentada nenhuma lista até à presente data, será admitida a apresentação de lista(s) na própria
Assembleia Geral, desde que preencham os requisitos legais e estatutários.
Com efeito, caso seja(m) apresentada(s) lista(s) candidata(s) na Assembleia Geral que preencha(m) os
requisitos legais e estatutários exigidos:
a) As mesmas serão votadas presencialmente pelos associados que o sejam há, pelo menos, um
ano (i.e., tenham sido admitidos na Raríssimas até ao dia 24 de novembro de 2019, inclusive),
que tenham liquidado a quota de 2020 e que não se encontrem suspensos; e
b) Não serão contabilizados os votos por correspondência que venham a ser rececionados.
Por último, e por forma a assegurar que o procedimento eleitoral decorre com a devida regularidade
e cumprimento de todas as condições de higiene e segurança, pelo presente, altera-se o local da
realização da Assembleia Geral Extraordinária para o Salão Nobre do Quartel dos Bombeiros
Voluntários da Moita – Rua D. Manuel I, Apartado 27, 2860-361 Moita (localizado junto à Casa dos
Marcos) – mantendo-se inalteradas a data e hora da realização da referida Assembleia Geral. Todos
os associados que se dirijam à Casa dos Marcos para a Assembleia Geral Extraordinária serão
encaminhados para o local acima referido.

Lisboa, 16 de novembro de 2020
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Joana Filipa da Silva Leal

