CONSELHO NACIONAL

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 5.º do Regulamento do Conselho Nacional do SNESup, convoco todos os seus
membros para uma reunião extraordinária do C.N., a realizar no dia 22 de Junho de 2019, sábado,
pelas 13:30 horas, e com duração máxima até às 19 horas, na sede do SNESup, sita na Avenida 5
de Outubro, n.º 104, 4.º andar, em Lisboa, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
1. Eleição de Secretário para a Mesa do Conselho Nacional.
2. Análise das propostas de alteração aos Estatutos do SNESup, conforme Convocatória da
Assembleia Geral, de 9 de Maio de 2019, depois de apreciadas em reunião da Mesa da AG,
alargada aos proponentes e mandatários, de 31 de Maio de 2019.
3. Análise e votação do Relatório e Contas de 2018.
4. Alterações à acta da reunião de 2 de Fevereiro de 2019.
5. Alterações à acta da reunião de 27 de Abril de 2019.
Nos termos do artigo 7.º do Regulamento do Conselho Nacional, caso não se registe quórum à hora
indicada para a reunião, o Conselho reunirá, em segunda convocatória, 60 minutos depois da hora
marcada (às 14:30 horas), com a mesma Ordem de Trabalhos da primeira convocatória.
Observações:
1. Documentos que acompanham a convocatória:
 Requerimento da Assembleia Geral de 02/05/19.
 Convocatória da Assembleia Geral de 09/05/19.
 Propostas de alteração dos Estatutos, apreciadas em reunião da Mesa da AG de 31/05/19.
 Acta da reunião da Mesa da AG de 31/05/19.
 Relatório e Contas de 2018.
 Ata da reunião da Comissão de Fiscalização e Disciplina de 18/05/19.
 Atas das reuniões de 02/02/19 e de 27/04/19.
 Delegação de Voto.
2. Para receber a documentação em papel deverá contactar o Secretariado de Lisboa através do
endereço snesup@snesup.pt.
3. Os pedidos de alojamento devem ser solicitados ao Secretariado de Lisboa.
4. Os documentos de despesa de transporte e de alojamento devem ser pedidos em nome do SNESup e
com o NIF 502 324 937.
5. Todas as despesas de transporte e alojamento são pagas, nos termos previstos, podendo as
condições de pagamento ser solicitadas ao Secretariado de Lisboa.
Lisboa, 6 de Junho de 2019
O Presidente da Mesa do Conselho Nacional,

Álvaro Borralho
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