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INFORMAÇÃO  
DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL 

SOBRE O 

RESULTADO DA ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE 20, 21 e 22. JANEIRO.2020: 

FOI APROVADA, POR MAIORIA ABSOLUTA, 
A proposta da Direcção Nacional que permite concretizar a 
compra de mais um lugar de garagem na Del. Reg. Porto. 

 

COMPROVOU-SE, MAIS UMA VEZ, COM ESTE RESULTADO DA 
ASSEMBLEIA – GERAL, A CONFIANÇA DA CLASSE 

TRABALHADORA NA DIRECÇÃO NACIONAL DO STAD!  
CAMARADA, 
 
Nos passados dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2020, realizou-se uma Assembleia-geral Extraordinária do 

STAD, convocada de acordo com os Estatutos e que se reuniu, como habitualmente, de forma 

descentralizada em todas as delegações regionais do Sindicato, ou seja, em Lisboa, Setúbal, Porto e 

Coimbra. Esta Assembleia-geral Extraordinária teve a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 

 ÚNICO – analisar e decidir sobre uma proposta da Direcção Nacional para a aquisição pelo STAD de 
um espaço de estacionamento próprio para aumentar o espaço já adquirido na Delegação Regional 
do Porto, uma vez que se verificou que se estiver um carro estacionado num dos lugares o outro já 
não consegue estacionar. 

COLEGA, 

Depois da realização da Assembleia-geral, a Mesa da Assembleia-geral (MAG) informa a Classe 

Trabalhadora que os procedimentos estatutários foram cumpridos rigorosamente e na íntegra e que a 

Assembleia-geral decorreu normal e correctamente em todas as sessões descentralizadas, não havendo 

registo de qualquer problema durante a sua realização.  

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA, 

A MAG informa que o  
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RESULTADO NACIONAL DA ASSEMBLEIA-GERAL EXTR. DE 20, 21 E 22.JANEIRO,2020 

(que é resultante da soma das deliberações tomadas em cada uma das sessões descentralizadas) é o 

seguinte: 

A Proposta da Direcção Nacional à Assembleia-geral extraordinária de 20, 21 e 22.Janeiro,2020  
foi aprovada por esmagadora maioria e, em algumas sessões descentralizadas, por aclamação, 

conforme se pode constatar no 1qudro seguinte: 
 

 
VOTOS 

 

Sessão do  
Porto 

Sessão de 
Lisboa 

Sessão de 
Setúbal 

Sessão de  
Coimbra 

 
Total de votos 

A FAVOR 32 40 8 8 88 

CONTRA X 1 X X 1 

ABSTENÇÕES X 1 X X 1 
 

Concretamente, as deliberações desta Assembleia-geral Extraordinária foram as seguintes: 

1. O STAD compre um lugar de garagem fracção autónoma designada pela letra “M”, correspondente a 

aparcamento na cave, com entrada pelo nº 132 do Largo da Ramalda Alta, inscrita na respectiva matriz sob o 

artigo 12.508-M- União das freguesias Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitória, com o 

valor patrimonial €4.413,91;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Que a referida fracção autónoma faz parte do prédio urbano em regime de propriedade horizontal sito no 

Largo da Ramalda Alta nºs 132, 136, 138, 140, 150 e 152, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto, descrito 

na Conservatória do Registo Predial desse concelho sob o número oitocentos e quarenta e três - Cedofeita, 

afecto ao regime da propriedade horizontal conforme inscrição sob a apresentação cinco, de vinte e sete de 

Agosto de mil novecentos e noventa e seis;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Pelo valor de 2.250.00 euros (dois mil, duzentos e cinquenta euros); ------------------------------------------------------------ 

4. A Direcção Nacional fique mandatada pela Assembleia-Geral Extraordinária para efectuar esta compra, 

conferindo os necessários poderes aos membros da Direcção Nacional Vivalda Rodrigues Henriques Silva, 

Rui Manuel de Melo Tomé e Maria Nazaré Mendes para outorgarem em representação do STAD a escritura 

publica de compra da garagem a que se vem fazendo referência;----------------------------------------------------------------- 

5. O mandato agora conferido àqueles membros da Direcção Nacional deverá ser exercido em conjunto, isto é, 

com a presença e assinatura nos actos dos três mandatários mencionados. ----------------------------------- 
 

Com esta deliberação unânime, a Direcção Nacional está em condições de proceder à compra referida, 

enriquecendo ainda mais o património do STAD. 

COLEGA,  

A Mesa da Assembleia-geral saúda a Classe Trabalhadora por ter tomado esta importante deliberação, 

felicita a Direcção Nacional, por ter apresentado uma proposta que teve a aprovação unânime da 

Assembleia-geral e congratula-se pela votação por maioria absoluta desta deliberação, que representa, sem 

qualquer margem de duvidas, que se confirmou que, democraticamente,  

O STAD CONTINUA A REFORÇAR-SE COM TODA A CONFIANÇA DOS TRABALHADORES! 
                                                                                                                                                Saudações Sindicais 
                                                                                                                                        A Mesa da Assembleia-Geral 

 
                                                                                                                                                                                    Carlos Trindade 
                                                                                                                                                                                        (Presidente) 
Comunicado nº -10/2020  - Lisboa, 25.1. 2020 



 


