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MINUTA DE ACTA  

ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS CONCELHIOS  

ELEIÇÃO DE DELEGADOS À ASSEMBLEIA DISTRITAL1 

 

Ao(s) __________ dia(s) de _____________ de ______, reuniu-se a Assembleia Concelhia 

de _____________________ do Partido Popular CDS-PP, em 

___________________________________________________________ com a seguinte 

Ordem de Trabalhos: 

 

Ponto 1. Eleição da Mesa da Assembleia Concelhia; 

Ponto 2. Eleição da Comissão Política Concelhia 

Ponto 3. Eleição de ___ Delegados à Assembleia Distrital. 

 

Constavam dos cadernos eleitorais ____ militantes activos do Partido, _____ militantes da 

Juventude Popular, e ____ militantes da FTDC. 

 

Votaram ____ militantes activos do Partido, _____ militantes da Juventude Popular, e ____ 

militantes da FTDC. 

 

Quanto ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, foram entregues à Mesa ____ lista(s) 

concorrente(s), designada(s) por lista(s)______, ______, (…). 

 

Quanto ao segundo ponto da ordem de trabalhos, foram apresentadas à Mesa ___ lista(s) 

concorrente(s), designada(s) por lista(s) ______, ______, (…). 

 

Quanto ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, foram apresentadas à Mesa à Mesa ___ 

lista(s) concorrente(s), designada(s) por lista(s) ______, ______, (…).  

 

Encerrado o acto eleitoral, procedeu-se de imediato à contagem dos votos, tendo sido 

apurados os seguintes resultados: 
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1. Eleição da Mesa da Assembleia Concelhia: 

Lista A: _____(extenso) Votos; 

Lista B: _____(extenso) Votos; 

(…) 

BRANCOS_____(extenso) Votos; 

NULOS______(extenso) Votos; 

 

2. Eleição da Comissão Política Concelhia: 

Lista A: _____(extenso) Votos; 

Lista B: _____(extenso) Votos; 

(…) 

BRANCOS_____(extenso) Votos; 

NULOS______(extenso) Votos; 

 

 

3. Eleição de ___ Delegados à Assembleia Distrital:  

Lista A: _____(extenso) Votos; 

Lista B: _____(extenso) Votos; 

(…) 

BRANCOS_____(extenso) Votos; 

NULOS______(extenso) Votos; 

Feito o apuramento pelo método de Hondt, foram eleitos: 

______ delegado(s) da Lista A 

______ delegados(s) da Lista B  

(…) 

 

A Assembleia teve início às _____horas e encerrou às ____ horas. 

 

Por nada mais haver a tratar, foi lavrada a presente acta que vai ser assinada pelos 

membros da Mesa. 

 

______________________ 

(Presidente da Mesa) 

______________________ 

______________________ 

 

 

Anexo: Lista(s) candidata(s)  


