
 
_____________________________________________________________________________ 

Convocatória 

 

Caros (as) Associados (as) da ATTCEI  

Venho por este meio convocar a Assembleia Geral da ATTCEI, em reunião ordinária, nos 

termos e para os efeitos previstos no nº 2 e 3 do artigo 13º dos Estatutos, para dia 26 de junho 

de 2021, pelas 10h00, em formato misto presencial na sede da ATTCEI e teleconferência 

através da plataforma ZOOM, cuja ligação será enviada oportunamente aos associados que o 

solicitarem para o email geral@attcei.org . Caso se verifique não haver quórum à hora marcada, 

a assembleia reunirá em segunda convocatória meia hora depois, no mesmo formato, com 

qualquer número de associados, de acordo com o artigo 15º dos estatutos, e com a seguinte 

Ordem de Trabalhos: 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações - Plano de Contingência e consequências para a atividade  

2. Ratificação da Acta da última reunião  

3. Aprovação de novos associados  

4. Relatórios de Atividades e Contas 2020  

5. Plano de Atividades e orçamento 2021 

6. Outros assuntos 

Espera-se que a Assembleia Geral tenha 1h30 de duração. 

Melhores cumprimentos.  

14 de junho de 2020, 

 

 

O Presidente da Assembleia Geral. 

Luís A. G. Gomes Coelho 
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_____________________________________________________________________________ 

Convocatória 

 

Caros (as) Associados (as) da ATTCEI  

Venho por este meio convocar a Assembleia Geral da ATTCEI, em reunião extraordinária, nos 

termos e para os efeitos previstos no nº 2 e 3 do artigo 13º dos Estatutos, para dia 26 de junho 

de 2021, pelas 11h30, em formato misto presencial na sede da ATTCEI e teleconferência 

através da plataforma ZOOM, cuja ligação será enviada oportunamente aos associados que o 

solicitarem para o email geral@attcei.org com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ordem de Trabalhos: 

1. Alteração de Estatutos da ATTCEI 

2. Discussão e deliberação sobre os valores de quotização dos associados 

Espera-se que a Assembleia Geral tenha 1h00 de duração. 

Melhores cumprimentos.  

14 de junho de 2020, 

 

 

O Presidente da Assembleia Geral. 

Luís A. G. Gomes Coelho 
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_____________________________________________________________________________ 

Anexo à Convocatória da Assembleia Geral Extraordinária de 26 

de junho de 2021, pelas 11h30 

 

Proposta de alteração dos Estatutos da ATTCEI 

No artº 14º substituição da convocatória postal por eletrónica. 

No artº 21º, na forma de obrigar 

   

Artigo 14.º 

(Convocatória) 

As Assembleias Gerais, quer Ordinárias quer Extraordinárias, são convocadas com uma 
antecedência mínima de quinze dias, por aviso a afixar na Sede Social e nas possíveis 
Delegações e remetida, pessoalmente, a cada associado através de correio eletrónico 
por este fornecido, indicando a Ordem de Trabalhos, o dia, hora e local da reunião. 

  

Artigo 21.º 

(Forma de obrigar) 
1 - Para obrigar validamente a associação são necessárias e bastantes as assinaturas 

conjuntas de dois membros da Direção, das quais obrigatoriamente, as assinaturas do 

Presidente ou do Vice-Presidente. 

2 - Nas operações financeiras são necessárias e bastantes as assinaturas conjuntas de 

dois membros da Direção, das quais obrigatoriamente, as assinaturas do Presidente ou 

do Tesoureiro. 

3 - Para operações de montante igual ou superior a €50.000,00 (cinquenta mil euros) 

será necessária deliberação da direção a aprovar a operação. 

4 - Nos atos de mero expediente bastará a assinatura de qualquer membro da Direção. 

 


