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ASSOCIAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DA 

POLÍCIA MARÍTIMA 
06 MARÇO 2016  

COMUNICADO AOS SÓCIOS 
A Direção Nacional da ASPPM informa os associados que, no epílogo da reunião em 
sessão ordinária da Assembleia-geral decorrida no dia 05 de março de 2016, entre as 
09:00 e as 19:30 horas, resultaram deliberados os pontos constantes da ordem de 
trabalhos, nos seguintes termos: 

 Eleição dos órgãos sociais da ASPPM para o triénio 2016/2018, eleita a Lista A (única 
apresentada) com 100% dos votos validamente expressos (não contabilizados os votos 
nulos); 

 Aprovado o Relatório de Atividades e Contas referente ao ano 2015; 

 Aprovado o Plano de Ação da lista vencedora; 

 Aprovado o Orçamento para o ano 2016; 

 Aprovadas as alterações apresentadas ao Regulamento Interno da ASPPM; 
 Ratificados os atos praticados pela Direção Nacional, de suspensão da cobrança dos 

acréscimos por atraso no pagamento de quotizações;  

 Ratificada a não aplicação da perda automática da qualidade de sócio por incumprimento 
de quotizações; 

 Aprovado o reembolso dos associados que pagaram acréscimos por atraso no 
pagamento de quotas: 

 Fixada a Joia de admissão em 20€, e de readmissão em 30€; 

 Fixado o montante da quotização para o ano 2016, em 5€; 

 Fixada a taxa de emissão de 2ª via do cartão de associado, em 15€. 

 Marcação do dia 21 de maio para comemoração do 25º Aniversário da ASPPM, no 
Estádio da Luz; 

 Aprovada a integração da ASPPM na EUROCOP; 

 Aprovada a publicação da revista “O Macaréu”, num novo formato com periodicidade 
semestral. 

Mais se informam os associados que o Relatório de Atividades e contas de 2015, e 
respetiva ata da Assembleia-geral, sem prejuízo da respetiva consulta na sede 
nacional, serão disponibilizadas aos sócios no site oficial da ASPPM, mediante 
autenticação. 

A Direção Nacional  


