Lisboa, 30 de Abril de 2017

ASSUNTO: Eleição dos Órgãos Sociais da Associação do Núcleo de Amigos da
Madrugada, para o período 1917/2020

Comunicado da Direção cessante

Caros associados,

1. Lembramos os nossos Associados que no passado dia 15 de Abril, esta Associação
completou 3 anos de existência, tendo deste modo os seus Órgãos Sociais terminado o
seu mandato efetivo e exercendo apenas funções de gestão, até à eleição dos novos órgãos
sociais.
2. Assim, as eleições para os novos Órgãos Sociais do N.A.M. ficam marcadas para 24
de Junho 2017 (sábado), no período das 10:00 às 13:00 H, em local a designar.
3. Apelamos assim à constituição de listas de membros do N.A.M. que pretendam
candidatar-se aos órgãos da associação para o próximo mandato.
4. As listas com os nomes dos candidatos às eleições terão que ser enviadas à Direção
cessante ou à Presidente da Mesa da Assembleia Geral (nam@amigosdamadrugada.pt), até
ao dia 21 de Junho 2017, devendo ser acompanhadas de um breve programa de ação.
Naturalmente, este programa de ação deverá ser coerente com os objetivos do N.A.M.
5. As listas serão identificadas por letras (A, B, …), atribuídas pela ordem de chegada da
respetiva proposta.
6. Será nomeada/constituída uma mesa de assembleia eleitoral no dia da eleição.
7. A Associação rege-se pelos seus estatutos, pelo que recordamos a constituição dos
Órgãos Sociais.

NÚCLEO DE AMIGOS DA MADRUGADA
Praceta Marquesa de Alorna, nº 8, 2º Esq 2675-226 Odivelas
NIPC 513084770
Email: nam@amigosdamadrugada.pt
Telemóveis: (+351) 969714874
(+351) 968176896
(+351) 917731751

A. Assembleia Geral:
 Presidente
 Dois Secretários
B. Conselho Fiscal:
 Presidente
 Dois Vogais
C. Direção:
 Presidente
 Vice-Presidente
 Tesoureiro
 Um Secretário
 Um Vogal.

8 - Recordamos ainda a necessidade de ter as quotas atualizadas para poder exercer o seu
direito de voto e ser eleito (Regulamento Interno do N.A.M.).

9 - A Direção cessante prestará todos os esclarecimentos necessários à concretização do
processo eleitoral, divulgando as listas na página do NAM e enviando emails e cartas aos
membros a divulgar as eleições.

Contando com a Vossa participação, subscrevemo-nos com a máxima consideração.

A Direção do N.A.M.,
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