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CONVOCATÓRIA - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
Nos termos dos Estatutos da SPMT - Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, 

convoca-se a Assembleia Geral, em sessão extraordinária, para uma reunião na terça-feira, 

dia 24 de julho de 2018, na Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 151, Lisboa, na sede da 

Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, prevista para as 20h30m, caso estejam 

presentes, pelo menos, metade dos sócios com direito de voto. A Assembleia Geral reunirá 

meia hora depois (21h00) qualquer que seja o número de sócios presentes ou representados 

com direito de voto, para deliberar sobre os assuntos constantes na seguinte Ordem de 

Trabalhos: 
 

1. Aprovação da Ordem de Trabalhos. 

2. Avaliação de propostas da Direção para compra de imóvel para sede da SPMT, 

ao abrigo do artigo 45.º dos Estatutos. 

3. Informações gerais. 
 

Informa-se que toda a documentação a discutir nesta assembleia estará disponível para 

consulta. Para quaisquer dúvidas, pode contactar-nos pelo telefone 96 38 28 440 ou por 

correio eletrónico (spmt@spmtrabalho.org). 

 

Lisboa, 6 de julho de 2018 

 
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 
Ema Sacadura Leite 

 

 

 

 

Encontra-se a pagamento a quota de 2018 (no valor de 40€), podendo proceder à sua regularização, caso ainda 
não o tenha feito, através de transferência bancária: 

                   NIB: 0035 0127 00055973230 81 
                   IBAN: PT50 0035 0127 00055973230 81 
                   BIC SWIFT: CGDIPTPL 

Relembramos que os comprovativos de transferência devem ser enviados para spmt@spmtrabalho.org (com 
identificação do nome de sócio). Alternativamente, poderá ainda proceder ao pagamento através de Cheque 
ou Vale Correio endossados à Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho. 

Se tiver quotas de anos anteriores por regularizar, ou qualquer dúvida a este respeito, aconselhamos o 
contacto direto com o secretariado da SPMT, através do telefone 96 38 28 440 ou por correio eletrónico 
(spmt@spmtrabalho.org). 
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