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Comunicado aos Associados APPACDM de Aveiro 
 

Adiamento da Assembleia Geral Ordinária 
 

 
No dia 13 do corrente mês de novembro convoquei a Sessão Ordinária da Assembleia Geral 
da APPACDM de Aveiro, nos termos do artigo 40º, nº 1 dos Estatutos, para o próximo dia 30 
de novembro às 20:30, sendo o local de realização a sede da Associação, em Azurva. 
 
Entretanto foi publicado em 21 de novembro o Decreto nº9/2020, que regulamenta o Estado 
de Emergência. No artº 11º, nº 1 é estabelecida a limitação à circulação entre concelhos, 
nomeadamente: “Os cidadãos não podem circular para fora do concelho do domicílio no 
período compreendido entre as 23:00 h do dia 27 de novembro de 2020 e as 05:00 h do dia 
2 de dezembro de 2020”, interdição que poderia condicionar a realização da Assembleia 
Geral. 
 
Por outro lado, no artº 39, nº 1 é determinado que “Nos concelhos de Risco Elevado não é 
permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma aglomeração 
de pessoas em número superior a seis pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado 
familiar”, situação que impede a realização da sessão, uma vez que o concelho de Aveiro se 
encontra incluído nos concelhos de “Risco Muito Elevado”, nos termos do anexo III do 
supracitado Decreto. 
 
Nestes termos, consultado o Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro e ouvida a 
Direção da Instituição, determino adiar a realização da Assembleia Geral para data a definir 
em função da evolução do Estado de Emergência no País, bem como da legislação aplicável, 
a cada momento, a este contexto.  
 
Formulo votos de saúde a todos os associados, desejando a maior resiliência para 
ultrapassarmos a presente ameaça para a saúde Pública. 
 
 
 

Aveiro, 24 de novembro de 2020 
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

 
____________________________________ 
(Drª Maria da Graça Santos Bandola Cardoso) 


