Fraternidade de Nuno Álvares

Escuteiros Adultos

Nomeação da Direção Regional

Região

Presidente

Associado N.º

Vice-Presidente

Associado N.º

Secretário

Associado N.º

Secretário

Associado N.º

Secretário

Associado N.º

Nota: De acordo com os Estatutos, as Direções Regionais só podem ter 1 ou 3 Secretários
Assistente
Nome

Associado N.º

Data de eleição
Nota: Anexar cópia da ata da eleição
Morada e contacto para envio de correio
Morada
Localidade
Código Postal

̶

Telefone

E-mail

Telemóvel

Contactos do Presidente da Direção Regional
Morada
Localidade
Código Postal

̶

Telefone

E-mail

Telemóvel

Direção Nacional
Publicado na Ordem de Serviço Nacional N.º
Assinatura e cargo
Direção Nacional

Rua das Chagas, 8 – 1200-107 LISBOA | Tel./Fax 213 473 911
E-mail: secretaria@fna-escuteiros.pt | www.fna-escuteiros.pt
Membro da FEGA e da ISGF/AISG – International Scout and Guide Fellowship

Fraternidade de Nuno Álvares

Escuteiros Adultos

Eleição da Direção Regional

Ata de apuramento final dos resultados
Número total de Associados
Número de Votantes
Número de Abstenções
Apuramento total da eleição — lista única
Votos
Sim
Não
Nulos
Brancos
Apuramento total da eleição — duas ou mais listas
Votos

Lista A

Lista B

Lista C

Sim

Nulos
Brancos
Não havendo mais nada a registar, é encerrada esta ata que será assinada pelos responsáveis por este ato eleitoral.

Local da eleição

Data

Os responsáveis da eleição

Nota: Anexar a este documento cópia da Ata de tomada de posse, lavrada no respetivo Livro de Atas.

Direção Nacional

Rua das Chagas, 8 – 1200-107 LISBOA | Tel./Fax 213 473 911
E-mail: secretaria@fna-escuteiros.pt | www.fna-escuteiros.pt
Membro da FEGA e da ISGF/AISG – International Scout and Guide Fellowship

Fraternidade de Nuno Álvares

Escuteiros Adultos

Auto de Posse
para a Direção Regional

No dia

de

de

, tomaram posse para o triénio de

a

para a Direção Regional de

,
,

os seguintes elementos a saber:
Presidente

Associado N.º

Vice-Presidente

Associado N.º

Secretário

Associado N.º

Secretário

Associado N.º

Secretário

Associado N.º

E, para constar se lavrou o presente Auto de Posse que será assinado pelos eleitos.

Assinatura dos Empossados

O Presidente da Mesa do Conselho Regional

Assinatura

Direção Nacional

Rua das Chagas, 8 – 1200-107 LISBOA | Tel./Fax 213 473 911
E-mail: secretaria@fna-escuteiros.pt | www.fna-escuteiros.pt
Membro da FEGA e da ISGF/AISG – International Scout and Guide Fellowship

Modelo para elaboração de uma ata de tomada de posse

----------------------------------------------- Ata número (???) --------------------------------------------Ao vigésimo sétimo dia, do mês de maio de dois mil e quatro, pelas vinte e uma horas,
reuniram-se na Sede da Direção Regional de (???), cita em, (???), estando presentes os
seguintes Associados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, de acordo com o estabelecido
nos Estatutos e Regulamentos da Fraternidade de Nuno Álvares, procedeu-se à votação
da lista (ou listas) proposta(s) à Direção Regional, para o triénio dois mil e quatro a dois mil
e sete, composta pelos Associados abaixo indicados, para os seguintes cargos: ------------Presidente, -------------------------------------------------------------------------------------------------------Vice-presidente, -------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário, --------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário, --------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário, --------------------------------------------------------------------------------------------------------Após o ato eleitoral, foram apurados os seguintes resultados: -------------------------------------Número total de associados, --------------------------------------------------------------------------------Número de votantes, -------------------------------------------------------------------------------------------Número de Abstenções, --------------------------------------------------------------------------------------Número de Votos Sim, ----------------------------------------------------------------------------------------Número de Votos Não, ----------------------------------------------------------------------------------------Número de Votos Nulos, --------------------------------------------------------------------------------------Número de Votos Brancos, ----------------------------------------------------------------------------------Seguidamente os elementos eleitos tomaram posse, perante os responsáveis do ato
eleitoral, que subscrevem o presente documento: -----------------------------------------------------Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Subscreve também este documento o Assistente Pe. ??????????? que foi nomeado pela
competente autoridade eclesiástica -----------------------------------------------------------------------Assinatura --------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________
Depois de lida e aprovada, por não haver mais nada a lavrar nesta ata é a mesma subscrita
pelo responsável por este ato eleitoral e por mim que o secretariei: ------------------------------Nome e assinatura do responsável pelo ato eleitoral -------------------------------------------------________________________________________________________________________
Nome e assinatura do secretário que elaborou a presente ata e a subscreve -----------------________________________________________________________________________

Instruções:
1. Nas atas não existem espaços em branco.
2. Toda a numeração é escrita por extenso.
3. Todas as linhas devem ser trancadas.
4. No caso de haverem rasuras, devem as mesmas serem mencionadas no final desta ata antes do seu fecho.

