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Assunto RE: Re: Pedido de nota jurídica
Remetente Daniela Ramalho <daniela.s.ramalho@cameiraoadvogados.com>
Para <rga@aeiseg.pt>, <aeiseg@aeiseg.iseg.ulisboa.pt>
Cc <cameirao@cameiraoadvogados.com>
Data 2019-07-05 12:47
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Exmo. Sr. Simão Godinho, 

 

No seguimento do seu contacto telefónico, bem como das dúvidas que não se
encontram clarificadas pela nota jurídica, devo desde já esclarecer que:

- considerando que a jurisprudência existente se pronuncia de forma
inequívoca e maioritária no sentido de aplicação do artigo 250.º do Código
das Sociedades Comerciais às associações, e antes de ser adoptada a sugerida
alteração ao regimento, deverão seguir a regra de que a abstenção não é
contabilizada para efeitos de apuramento da maior absoluta;

- a regra que vem de ser referida para apuramento da maioria também tem
plena aplicação ao cálculo da maioria qualificada, isto é, os 2/3
necessários para a aprovação de determinada deliberação também são
contabilizados excluindo as abstenções.

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

Daniela S . Ramalho
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Esta mensagem e todos os documentos em anexo são confidenciais e dirigidos
exclusivamente à atenção dos seus destinatários. Qualquer utilização ou
difusão não autorizada é interdita. Qualquer mensagem electrónica é
susceptível de alteração. O gabinete de advogados Cameirão e Advogados
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Associados declina toda a responsabilidade a título desta mensagem se a
mesma for alterada, deformada ou falsificada. Esta mensagem e documentos em
anexo não contem à priori vírus. É da vossa responsabilidade assegurar-vos
antes de a abrir.
  
De acordo com a legislação internacional que regulamenta o correio
electrónico, “o email não poderá ser considerado spam quando incluir uma
forma do receptor ser removido da lista”. Se por algum lapso o seu nome ou
endereço está incluído nesta lista e pretende ser dela removido, por favor
devolva-nos esta mensagem com "remover" na linha de assunto (não esquecer de
fazer a devolução pelo email que deseja ver eliminado).

 

 

De: Daniela Ramalho [mailto:daniela.s.ramalho@cameiraoadvogados.com] 
Enviada: quinta-feira, 4 de julho de 2019 18:00
Para: 'rga@aeiseg.pt'; aeiseg@aeiseg.iseg.ulisboa.pt
Cc: cameirao@cameiraoadvogados.com
Assunto: Re: Pedido de nota jurídica

 

Exmo. Sr. Simão Godinho, 

 

Remeto em anexo a nota jurídica solicitada. 

 

Fico ao seu dispor para qualquer esclarecimento adicional, 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

Daniela S . Ramalho
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Esta mensagem e todos os documentos em anexo são confidenciais e dirigidos
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difusão não autorizada é interdita. Qualquer mensagem electrónica é
susceptível de alteração. O gabinete de advogados Cameirão e Advogados
Associados declina toda a responsabilidade a título desta mensagem se a
mesma for alterada, deformada ou falsificada. Esta mensagem e documentos em
anexo não contem à priori vírus. É da vossa responsabilidade assegurar-vos
antes de a abrir.
  
De acordo com a legislação internacional que regulamenta o correio
electrónico, “o email não poderá ser considerado spam quando incluir uma
forma do receptor ser removido da lista”. Se por algum lapso o seu nome ou
endereço está incluído nesta lista e pretende ser dela removido, por favor
devolva-nos esta mensagem com "remover" na linha de assunto (não esquecer de
fazer a devolução pelo email que deseja ver eliminado).
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