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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Públicos da 

Prefeitura e Câmara Municipal de São Francisco do Conde-BA, inscrito sob o CNPJ 

12.363.397/0001-65, no uso de suas atribuições estatutárias, em conformidade com 

os artigos 8º, 11º e 12º, convoca todos os associados para participarem da 

Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 20 de Janeiro de 2021, às 

13:30h em primeira convocação, ou às 14:00h em segunda convocação com 

qualquer número de presentes (conforme art. 9º), para deliberarem sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA: 

1. Prestação de Contas do exercício de 2020; 
2. Previsão Orçamentária para o exercício de 2021; 
3. Relatório de atividades políticas e sindicais 2020/2021; 
4. O que ocorrer. 
 

Em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 8º do Estatuto Social, só terão direito 

a voto os associados quites com seus deveres sindicais.  

Considerando a necessidade de funcionamento desta entidade sindical e dos 

cumprimentos estatutários, respeitando o Decreto Municipal nº 001/2021, publicado 

em 01/01/2021, que discorre sobre as medidas preventivas para enfrentamento da 

emergência pública de saúde decorrente do coronavírus (COVID-19), e, em seu 

artigo 4º, veda a realização de eventos e atividades com a presença de público, 

publicizamos que a Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL, por 

meio do aplicativo Google Meet, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple 

Store e Google Play, acessível a todos os filiados que poderão participar e votar 

acessando o link que será disponibilizado no dia da Assembleia através das redes 

sociais do Sindicato. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Francisco do Conde-BA, 13 de Janeiro de 2021. 

Roque Manoel de Oliveira 

PRESIDENTE  
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