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CONVOCATÓRIA 
 

da 
 

Assembleia Geral do SNTCT 
(ex-Plenário Nacional do SNTCT) 

 
para proceder à alteração de um artigo dos Estatutos e Proceder 

à eleição da Mesa da Assembleia Geral, Direcção Nacional e Conselho 
Fiscalizador para o quadriénio de 2007-2010 

 

Dia 16 de Abril de 2007 
 

 
Nos termos do disposto nos artigos 54º, 55º alíneas a) e f), 56º nº 2 alíneas a) e c), 57 nºs 1, 2 e 3 e 
48º dos Estatutos do SNTCT publicados no BTE, 1ª S, nº 4 de 29 de Janeiro de 2007, bem como dos 
artºs 1º, 3º e 5º do Regulamento da Assembleia Geral (anexo aos Estatutos vigentes, considerando o 
disposto nos artºs 61, 62º, 63º alíneas a) e f) dos anteriores Estatutos, bem como do artº 19º do 
Regulamento Eleitoral anexo aos anteriores Estatutos, convoco a Assembleia Geral dos associados do 
SNTCT, a reunir em sessão extraordinária, de modo descentralizado, por local de trabalho, no dia 16 
de Abril de 2007, funcionando das 00H00 às 24H00, excepto nos locais de trabalho que funcionem 
com horário inferior, onde funcionará coincidindo com o horário de funcionamento dos serviços desse 
local, com a seguinte 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
Ponto 1 
Deliberar sobre a alteração da alínea e) do nº 2 do artº 56º dos Estatutos, que passará a ter a seguinte 
redacção: “A requerimento de, pelo menos 10% ou 200 associados, no pleno gozo dos seus direitos 
sindicais.” 
 

Ponto 2 
Proceder à eleição da Mesa da Assembleia Geral, da Direcção Nacional e do Conselho Fiscalizador 
para o quadriénio 2007-2010 
 

Nota explicativa 
Devendo a alínea e) do 2 do artº 56º dos Estatutos ser alterada quanto ao número de associados que podem 
requerer a convocação de assembleia geral extraordinária – 200 e não 500 – de acordo com  o estatuído na 
alínea j) do artº 486º do Código do Trabalho, conforme foi solicitado pela Comissão Executiva do S.N., deliberou 
a Mesa do Plenário Nacional cessante proceder à convocação de uma única Assembleia Geral extraordinária, 
para esse bem como para Eleições. 
 
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007 

O Presidente da Mesa do Plenário Nacional 
                   cessante do SNTCT 

              António José Banha Capelinha 

2/2007 
15 Fev. 
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