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Ata da reunido da Mesa da Assembleia Geral de 20 de novembro de 2020
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Aos vinte e sete dias do m6s de novembro de dois mil e vinte, pelas quinze horas,

na sede do Sindicato Nacional do Ensino Superior - Associagao Sindical de Docentes e

Investigadores - SNESup, doravante designado SNESup, sita na Avenida 5 de Outubro,

n.s 104, 4.s andar, em Lisboa, reuniu-se a Mesa do Conselho Nacional, exercendo

fung6es de Mesa da Assembleia Geral, em ato priblico aberto a todos os s6cios, e

conforme a Convocat6ria de um de setembro de dois mil e vinte, e respetivo calenddrio

anexo, publicada no sitio da Internet do SNESup, no jornal Priblico de um de setembro
de dois e mil e vinte, e enviada a todos os s6cios por correio eletr6nico e pelos CTT.

Esta Assembleia Geral(AG), foi realizada em simult6neo com a Assembleia Geral Eleitora..=

A Ordem de Trabalhos da Convocat6ria, relativa As duas Assembleias, 6 a seguinte:
1. EleigSo do Conselho Nacional

2. Eleigeo da DiregSo

3. EleigSo da ComissSo de FiscalizagSo e Disciplina

4. RevisSo extraordin6ria dos Estatutos do SNESup

Estiveram presentes: Alvaro Borralho, Presidente da Mesa da Assembleia Geral
e Jorge Vitor, Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral. A assembleia de
apuramento foi assistida pelos funcioniirios lsabel Fonseca, Vera Vitorino, Henrique Gil
e Maria Baptista.

Estiveram ainda presentes os s6cios Rosiirio Mauritti, Ant6nio Sim6es e paulo

Cruchinho que assistiram a todo o ato.

Assim esta reunieo extraordindria da Assembleia Geral, teve como Ordem de
Trabalhos o estipulado no n0mero 4 da Convocat6ria, obedecendo 3s 6.e / !e 61.e zf.e

do Regulamento do Funcionamento da Assembleia Geral, sendo a seguinte:

4. Revisao extraordin6ria dos Estatutos do SNESup

A Assembleia funcionou descentralizadamente, com Mesas nas tr6s sedes do.
Sindicato, Lisboa, Porto e Coimbra. De acordo com os estatutos do Sindicato. foi
permitido o voto por corresponddncia.

Todos os votos recebidos em sobrescrito foram comprovados pelo secretariado,
designadamente o pagamento das quotas em dia e a respetiva assinatura de s6cio. Estes
sobrescritos n5o serSo destruidos e serSo arquivados nos documentos da Assembleia
Geral.
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N6o foram registados votos por corresponddncia de s6cios com as quotas em

at raso.

lnscritos nos cadernos eleitorais com direito a voto: 3641

Nao foram contabilizados envelopes com votos por nao estarem devidamente

assinados pelos s6cios com os nimeros: 787 ,5241,3904, 1873 e 6205.

Neo foi contabilizado o envelope com votos do s6cio 6218 por o carimbo dos

correios estar fora do orazo.

N5o foi contabilizado envelope recebido fora de prazo e danificado do s6cio com

o ns 6116.

N5o foram admitidos, por falta do envelope branco que garante o anonimato, os

votos dos s6cios ne.6335 e 6787.

Ndo foram considerados, por terem assinados os envelopes brancos, que

garantem o anonimato os s6cios com os ntimeros 6572, 2367, 1306, 6699.

Foram aceites 3 votos com caracteres no exterior do boletim branco mas que

neo permitia a identificagSo e estes foram juntos a todos os outros recebidos por

correspondencia.

Foram apurados os seguintes resultados:

De acordo com os resultados apurados, o Presidente da Mesa da Assembleia

Geral declarou como vencedora a Proposta A subscrita pelo Presidente da DiregSo.

Depois de apurados os resultados da votageo, os envelopes e boletins de voto

por correspond 6ncia, bem como os cadernos eleitorais gerais, foram inseridos em

envelopes e caixas, com indicagSo externa dos respetivos materiais, e depois selados e

rubricados pelos elementos da mesa da AG.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por

encerrada a reuniSo ds 18.00 horas, dela tendo sido lavrada a presente ata, que foi

aprovada por unanimidade pela Mesa e, depois de lida a todos os presentes, serd

assinada pelo Presidente e pelo Vice-presidente, sendo distribuida aos proponentes e

Votantes
Proposta Proposta

B

Proposta

c Bra ncos Nulos

Por corresoond€ncia 312 2L8 zo 2I 5t 10

Mesa da sede de Lisboa A 5 L 0 0 0

Mesa da sede do Porto 2 0 0 0 0

Mesa da sede de

Coimbra 1 0

0

0

Somas 319 224 2l 27 5t 1-0
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mandatdrios presentes na reunieo, assim como publicada no s(tio da Internet referente
ir Assembleia Geral.

Lisboa,27 de novembro de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

^-.k[*5
Alvaro Borralho

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral

'4rtwtsL-J
Jorge Vitor
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