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EDITAL

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL
Nos termos do número 1 do artigo 17º dos Estatutos da Associação Nacional dos Ópticos,
convoca-se a Assembleia Geral para reunir em Sessão Ordinária, pelas 14.30 horas, do
dia 21 de Maio de 2022 – Sábado, no Auditório da Associação Nacional dos Ópticos –
Rua Particular à Rua Ventura Abrantes, espaços 3 e 4 – 1750-323 Lisboa.
Assembleia Geral Ordinária
Ordem de Trabalhos
Ponto um – Apreciação e votação do Relatório de Actividades e Contas da Direcção, bem
como do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2021.
Ponto dois – Eleição dos Corpos Sociais para o triénio de 2022 a 2024.
Ponto três - Outros assuntos de interesse geral.
Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos Associados, a Assembleia Geral
funcionará meia hora depois, com qualquer número de presenças, ao abrigo do artigo 19º
dos Estatutos.
Considerando a situação anómala que ainda atravessamos, devido à Covid 19, solicita-se,
aos Senhores Associados que puderem e assim o entenderem, o favor de comunicarem
previamente à Secretaria da Associação que irão participar na
Lisboa e Associação Nacional dos Ópticos, 5 de Maio de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Luís Miguel Lambas Góis

CONVOCATÓRIA

ELEIÇÃO DOS DELEGADOS AO
XII CONGRESSO E DOS ÓRGÃOS DAS SECÇÕES
Nos termos do disposto nos art.º 34º, 71º e 72º dos Estatutos do SINTAP, assim como do art.º
17º do seu Regulamento Eleitoral, convoca-se a eleição para os delegados ao XII Congresso
do
A - indicato dos rabal adores da Administra ão blica e de ntidades com ins
Públicos, e para os Secretariados das Secções Regionais e das diferentes Secções do SINTAP,
para o dia 21 de junho de 2022.
O número de delegados a eleger, para o Congresso e para os órgãos de cada Secção Regional
do
A e respetivos c rculos eleitorais, será divulgado oportunamente e de acordo com as
normas estatutárias.

Carlos Manuel Tavares, Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, convoca, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do art.º 47.º do
Capítulo III dos Estatutos, a Assembleia para reunir, em reunião
ordinária, no dia 3 de junho, pelas 17:30 Horas, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
PONTO ÚNICO:
- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PLANO E DO ORÇAMENTO
PARA O ANO DE 2022
De harmonia com o n.º 1 do art.º 49.º, se à hora inicialmente
indicada não estiver presente, pelo menos, metade dos Associados, reunirá a mesma, com poderes deliberativos, uma hora
depois, em segunda convocação, com qualquer número de
presenças.
A Assembleia Geral realiza-se na data indicada por motivo do
estado de emergência entretanto verificado.
Solicitamos entretanto que sejam seguidas as regras de higiene
e segurança determinadas pelas Autoridades de Saúde para as
reuniões similares.
Seixal, 11 de Maio de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Carlos Manuel Tavares
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EDITAL
Carlos Manuel Tavares, Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, convoca, ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do art.º 47.º
do Capítulo III dos Estatutos, a Assembleia para reunir, em
reunião ordinária, no dia 3 de junho, pelas 19:30 Horas, com
a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
PONTO ÚNICO:
- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTA DE
GERÊNCIA DO ANO 2021 E PARECER DO CONSELHO FISCAL.
De harmonia com o n.º 1 do art.º 49.º, se à hora inicialmente
indicada não estiver presente, pelo menos, metade dos
Associados, reunirá a mesma, com poderes deliberativos,
uma hora depois, em segunda convocação, com qualquer
número de presenças.
A Assembleia Geral realiza-se na data indicada por motivo do
estado de emergência entretanto verificado.
Solicitamos entretanto que sejam seguidas as regras de
higiene e segurança determinadas pelas Autoridades de
Saúde para as reuniões similiares.
Seixal, 11 de Maio de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Carlos Manuel Tavares
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EXTRACTO DA ACTA DE ASSEMBLEIA GERAL

BAIRRO RIBA DA FONTE MIMOSA

CONVOCATÓRIA
XII CONGRESSO
Nos termos e para os efeitos do art.º 35º dos Estatutos deste sindicato, convoco o Congresso
rdinário do
A - indicato dos rabal adores da Administra ão blica e de ntidades
com ins blicos, para os dias e de outubro de
, no audit rio da G , sito na ua
Vitorino Nemésio, nº 5 Ameixoeira, 1750-306 Lisboa, conforme deliberação do Conselho-geral
de 7 de maio de 2022, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Sessão de abertura;
2. Eleição da Mesa, do Regimento e leitura do relatório da Comissão de Verificação de
Mandatos;
3. Discussão e aprovação dos relatórios do Secretariado Nacional, do Conselho Disciplinar
e do Conselho Fiscalizador de Contas;
4. Discussão e votação do Programa de Ação e de Política Reivindicativa;
5. Eleição dos órgãos estatutários;
6. Tomada de posse dos órgãos eleitos;
7. Sessão de encerramento.
s trabal os terão in cio pelas
do dia de outubro, prevendo-se o seu encerramento
pelas
do dia de outubro.
Lisboa, 13 de maio de 2022
Francisco José Duarte Pimentel
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Necrologia

Nos termos do Número 4.º do Art.º 12.º da Lei n.º 91/95, de 2 de
Setembro, com a actualização da Lei n.º 70/2015, de 16 de Julho,
informam-se os proprietários e co-proprietários dos prédios rústicos
denominados
imosa e
imoses matricia mente identificados
sob os Artigos 993, 994, 996 e 997, sitos no Bairro Riba da Fonte
Mimosa, na freguesia de S. Domingos de Rana, que em Assembleia
Geral Ordinária, realizada em Rua Agostinho da Silva, no Restaurante
Solário de Caparide, em Segunda Convocatória, no dia 30 de Abril de
2022, com início às 16 horas, foi deliberado o seguinte:
Ponto 1 – Foram informados os presentes sobre a evolução do
Projecto de Loteamento e do estudo do “Nó de Caparide” na Câmara:
Foi relembrado o que se passou em 2020, até à Assembleia de
Setembro de 2020. Em 30-10-2020, foi adjudicada ao Arquitecto
José António Faustino a elaboração do projecto de loteamento, com
ase na nova anta to ogr fica. m
oram entreg es as
peças escritas e desenhadas, elaboradas pelo Arquitecto, na CMC.
Em 05-01-2022, a CMC envia um ofício com uma análise exaustiva
do processo, com 35 folhas. Em 09-03-2022, a Comissão tem reunião
com a CMC. Nesta reunião, a Câmara propôs o bairro oferecer os 11
lotes, para a implantação do acesso à autoestrada, por a AUGI não ter
oferecido zona para equipamentos, mas há a alternativa das taxas de
compensação. Em 21-03-2022, a CMC envia ofício com 60 dias úteis
para responder à carta. Foi mostrado o “Estudo Preliminar” da BRISA
e do IMT, com o acesso à A5 no bairro. Foram apresentados 3 estudos
alternativos, sem resposta da CMC.
Ponto 2 – Foram informados os presentes que todos os possuidores
de lotes na AUGI devem enviar o nome e NIF dos proprietários,
conforme certidão da Conservatória. Os possuidores de lotes junto à
autoestrada e a norte da mesma, devem enviar também a localização
do ote so risco de o ote n o ficar identificado na
mara.
Ponto 3 – Foi apresentado o Relatório e Contas de 2020, com
.
de des esas e
de receitas. oi a resentado o
e at rio e ontas de
com
de des esas e
de
receitas. Foi apresentado o Relatório e Contas do 1.º Trimestre de
com
.
de des esas e
de receitas. oram
propostos a votação e aprovados por unanimidade.
Ponto 4 – Foi comunicado que o actual presidente da Comissão, Jorge
Silva, não tem tempo para continuar a exercer funções e que quer sair
do cargo. Foi solicitada a entrada de um(a) voluntário(a) para integrar
a Comissão. Na ausência de um voluntário, foi proposta a votação
a seguinte Comissão: Mário Carlos Dengues Baleizão (presidente),
Jorge Manuel Domingos da Silva (vice-presidente), Pedro Miguel
Jorge Rodrigues (tesoureiro), Celso Baptista de Azevedo (secretário)
e Maria Cândida Pancadas Dengues (vogal). Esta Comissão foi
aprovada por unanimidade e eleita para exercer funções durante um
ano a partir desta data.
Ponto 5 – Foram apresentadas quatro propostas de orçamento /
onor rios de a oio r dico
ra.
nica orreia
ora
aricato ima e ssociados
ora
r ernando oares da
i va r
s ves da i va
ote ad irido condi o de ee de
e
a
ora ara a oio e tra r. os edro g as
ora. ota o ro osta
votos ro osta
votos o tras
propostas – zero votos.
Ponto 6
oi ro osta a vota o ma ota e tra de
or ote
para pagar o apoio jurídico e despesas da Comissão, para pagar
metade
at fina de n o e a o tra metade
at fina de
Agosto. Em 17 pessoas, representativas de 32 lotes, foi aprovado por
maioria, com 1 abstenção e 1 voto contra.
Ponto 7 – Não houve outros assuntos, nem sugestões.
Caparide, 7 de Maio de 2022
Pel’A Comissão da Administração Conjunta,
O Vice-presidente
Mário Carlos Dengues Baleizão
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