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CONVOCATÓRIA
ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA COMISSÃO EXECUTIVA
- Mandato 2021-2023 8 de julho de 2021

Nos termos dos artigos 19.º e 22.º do Regulamento do Colégio de Arquitetos Urbanistas, adiante
designado CAU, e do Regulamento Eleitoral da Ordem dos Arquitectos em vigor, convoco todos os
membros efectivos do CAU que se encontrem no pleno exercício dos seus direitos a, em Assembleia
Eleitoral, a realizar no próximo dia 8 de Julho 2021, votar para a eleição dos órgãos sociais do
Colégio para o mandato 2021-2023:
• Mesa da Assembleia, constituída por presidente, vice-presidente e secretário;
• Comissão Executiva, em número de quatro membros.

A apresentação de propostas de candidatura deve ser dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia
do CAU e enviada até às 17 horas do 30.º dia anterior à data marcada para o acto eleitoral para o
endereço electrónico cau@ordemdosarquitectos.pt, a saber, até às 17h do dia 8 de junho de 2021.
O caderno eleitoral provisório, que contém a lista de todos os membros com inscrição em vigor até
esta data e se encontrem no pleno exercício dos seus direitos, é disponibilizado por forma a que os
interessados possam reclamar do seu teor com fundamento em omissão ou inscrição indevida nos
próximos cinco dias úteis, até ao próximo dia 15 de Abril.
O direito de voto é exclusivamente exercido antecipadamente por correspondência, nos termos do
Calendário Eleitoral anexo a esta Convocatória.
A Assembleia Eleitoral funcionará numa Secção Eleitoral, na sede nacional da Ordem dos
Arquitectos, no Edifício dos Banhos de São Paulo, sito na Travessa do Carvalho 23, em Lisboa, entre
as 18 e as 20 horas, do dia 8 de julho 2021, para escrutínio do voto por correspondência.
Desta Convocatória faz parte integrante o Calendário Eleitoral que pode ser consultado no sítio
electrónico da Ordem dos Arquitectos, www.arquitectos.pt/Sobre a Ordem/colégio de urbanismo,
onde podem ser consultados os cadernos eleitorais e demais informação, nos termos do
Regulamento Eleitoral, aí disponibilizado.
Lisboa, 8 de abril 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia

(Luís Jorge Bruno Soares)

