
                

 
 

 

TDMAM – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA TAPADA DAS 

MERCÊS 

MESA DA ASSEMBELEIA-GERAL 

CONVOCATÓRIA 

 

Nos termos dos Artigos 18º e 19º do Regulamento Geral Interno da TDMAM, 

Associação de Moradores da Tapada das Mercês, convocam-se todos os 

associados para a Assembleia Geral Eleitoral que se realizará no próximo dia 26 

de Janeiro de 2018 (sexta-feira) pelas 20:00 horas, na sede da associação, na 

Praceta José Gomes Ferreira, Mercado Municipal, Loja nove, Tapada das 

Mercês, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto único: eleição dos Órgão Sociais 

Se à hora marcada não se encontrar presente o número legal de associados para a 

realização da Assembleia, ficam desde já convocados para nova Assembleia, que 

se reunirá em segunda convocatória, com qualquer número de associados 

presentes, no mesmo dia e local, trinta minutos depois, com a mesma ordem de 

trabalhos. 
 

De acordo com o Artigo 11.º (Candidaturas) do mesmo Regulamento, as candidaturas à 

Direcção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral deverão ser apresentadas em listas 

únicas, com indicação dos nomes dos presidentes, aos quais compete, depois, a nomeação dos 

seus colaboradores e das suas funções dentro dos respectivos órgãos. As listas deverão ser 

apresentadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. As candidaturas receberão uma letra 

de identificação à medida que forem apresentadas à mesa. 
 

De acordo com o Artigo 12.º (Eleições) do mesmo Regulamento, os Órgãos da Associação são 

eleitos por períodos de três anos, podendo ser reeleitos. As candidaturas à Direcção, Conselho 

Fiscal e Mesa da Assembleia Geral deverão ser apresentadas em listas únicas, com indicação 

dos nomes dos presidentes, aos quais compete, depois, a nomeação dos seus colaboradores e 

das suas funções dentro dos respectivos órgãos. As listas deverão apresentar obrigatoriamente 

três elementos para a Mesa da Assembleia Geral, cinco elementos para a Direcção e três 

elementos para o Conselho Fiscal. 

 

Tapada das Mercês, 5 de Janeiro de 2018 

 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

Armando Inocentes 


