COMUNICADO Nº 1-DD/2019
05/02/2019
Assunto: Eleição da Direção Distrital de Setúbal.
Por reafectação funcional, a partir de amanhã 01 de Fevereiro para os Serviços Centrais, o
Presidente da Direção Distrital de Setúbal, perdeu o seu mandato, em conformidade com o
determinado estatutariamente.
Como tal, a partir de 01/02/2019 assumiu a Presidência da Direção Distrital de Setúbal a VicePresidente MARIA HERMÍNIA BARROS ALAIZ SANTOS ocupando o lugar de Vice-Presidente a
secretária HORTÊNSIA JESUS SANTOS, mantendo-se o tesoureiro em funções LUIS FILIPE GOMES
SILVA VILARES.
Apesar de dispor ainda de número de elementos que lhes permitia dar continuidade,
estatutariamente, ao mandato, consideraram os elementos em funções não existirem condições
para assegurar de forma coerente o mesmo nível de atividade que tem sido garantido por esta
distrital pelo seu reduzido número, pelo que se demitiram em bloco.
Assim, comunico A TODOS OS SÓCIOS DO STI que, no uso das competências Estatutárias e
Regulamentares, marco a eleição da DIREÇÃO DISTRITAL supra referida, para o dia 25 de março.
Nos termos do art. 42.º do Regulamento Administrativo e de Apoio Logístico aos Atos Eleitorais, as
listas de candidatura, terão de dar entrada na sede do Sindicato, até 30 dias antes da realização
do ato eleitoral, portanto até ao dia 22 de fevereiro de 2019.
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Recomenda-se a todos os trabalhadores que pretendam apresentar ou integrar listas uma leitura
atenta do Regulamento Administrativo e de Apoio Logístico aos Atos Eleitorais disponível no site do
STI (www.stimpostos.pt).

Estes atos eleitorais serão realizados por voto eletrónico. Assim, serão oportunamente dadas todas
as instruções necessárias para que decorram com toda a normalidade.

Saudações Sindicais
O Presidente da Assembleia Geral,

(José Adriano Santos Medeiros)
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