Diário de Notícias Sexta-feira 13/5/2022

17
PUBLICIDADE

CONVOCATÓRIA

ELEIÇÃO DOS DELEGADOS AO XII
CONGRESSO E DOS ÓRGÃOS DAS SECÇÕES
Nos termos do disposto nos art.º 34.º, 71.º e 72.º dos Estatutos do SINTAP, assim como do art.º
17.º do seu Regulamento Eleitoral, convoca-se a eleição para os delegados ao XII Congresso do
SINTAP – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, e para os Secretariados das Secções Regionais e das diferentes Secções do SINTAP, para o
dia 21 de junho de 2022.
O número de delegados a eleger, para o Congresso e para os órgãos de cada Secção Regional
do SINTAP e respetivos círculos eleitorais, será divulgado oportunamente e de acordo com as
normas estatutárias.
Lisboa, 13 de maio de 2022

CONVOCATÓRIA
XII CONGRESSO
Nos termos e para os efeitos do art.º 35.º dos Estatutos deste sindicato, convoco o Congresso
Ordinário do SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com
Fins Públicos, para os dias 7 e 8 de outubro de 2022, no auditório da UGT, sito na Rua Vitorino
Nemésio, nº 5 Ameixoeira, 1750-306 Lisboa, conforme deliberação do Conselho-geral de 7 de
maio de 2022, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

3.
4.
5.
6.
7.

CONVOCATÓRIA
Nos termos legais e estatutários, é convocada a Assembleia
Geral da Mútua dos Pescadores – Mútua de Seguros, CRL,
com o capital social variável mínimo de 6.000.000 de euros,
com sede em Lisboa, na Avenida Santos Dumont, n.o 57 – 6.o,
7.o e 8.o, registada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o n.o 16.616, para se reunir no dia 30 de maio de
2022, pelas 14 horas, na sua sede, na morada acima indicada,
e com apoio do sistema de videoconferência, tendo a seguinte
Ordem de Trabalhos:

Francisco José Duarte Pimentel

1.
2.

ASSEMBLEIA GERAL

Sessão de abertura;
Eleição da Mesa, do Regimento e leitura do relatório da Comissão de Verificação
de Mandatos;
Discussão e aprovação dos relatórios do Secretariado Nacional, do Conselho Disciplinar
e do Conselho Fiscalizador de Contas;
Discussão e votação do Programa de Ação e de Política Reivindicativa;
Eleição dos órgãos estatutários;
Tomada de posse dos órgãos eleitos;
Sessão de encerramento.

1.o – Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão
Consolidado, documentos de Prestação de Contas Consolidadas, bem como do Relatório do Revisor Oficial de
Contas e Parecer do Conselho Fiscal e respetivas conclusões, referentes ao exercício de 2021;
o
2. – Apreciação, discussão e votação da proposta para aderir à
Confecoop – Confederação Cooperativa Portuguesa, Ccrl.;
3.o – Outros assuntos.
A Assembleia Geral irá realizar-se também por videoconferência, assegurando a Mútua dos Pescadores – Mútua de
Seguros, CRL, a autenticidade das declarações e a segurança
das comunicações. Caso pretenda aceder por este meio, deve
entrar em contacto com a Mútua dos Pescadores através do endereço geral@mutuapescadores.pt ou do telefone 213 936 300,
até ao dia 25 de maio de 2022.
No edifício da sede da Mútua dos Pescadores – Mútua de
Seguros CRL, estará disponível uma sala para acolher os cooperadores que desejem participar presencialmente, contudo,
o acesso a este espaço estará dependente da lotação da sala.
Nos termos do n.o 2, do artigo 35.o dos Estatutos, se à hora
marcada não estiverem presentes, por via telemática ou
presencial, mais de metade dos cooperadores com direito
a voto, a assembleia reunirá validamente meia hora depois
com qualquer número de participantes.
Lisboa, 13 de maio de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
José Manuel Jerónimo Teixeira

Os trabalhos terão início pelas 14h30 do dia 7 de outubro,, prevendo
prevendo-se
se o seu encerramento pelas
13h00 do dia 8 de outubro.
Lisboa, 13 de maio de 2022
Francisco José Duarte Pimentel

Castelo-Zimbra, Cooperativa dos Pequenos
e Médios Agricultores de Sesimbra, C.R.L.

CONVOCATÓRIA
Nos termos do número 2 do 22.º artigo dos Estatutos,
convoco a Assembleia Geral da Castelo-Zimbra, Cooperativa dos Pequenos e Médios Agricultores de Sesimbra,
C.R.L. a reunir-se em sessão ordinária, no armazém de
Sampaio, no dia 28 de maio de 2022, pelas 15: horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Apresentação, apreciação, discussão e votação do
relatório e contas da Direção – exercício de 2021 ;
2. Apresentação, apreciação, discussão e votação
do parecer do Conselho Fiscal – exercício de 2021;
3. Qualquer outro assunto de interesse para discussão em Assembleia Geral.
Sampaio, 10 de maio de 2022
O presidente da Assembleia Geral
Cristóvão Rodrigues
Nota: se à hora marcada não estiver mais de metade dos
cooperantes, a Assembleia reunirá 1 hora mais tarde, no
mesmo local, com qualquer número de cooperantes, conforme
o número 2 do 25.º artigo dos Estatutos.

Deliberações da Assembleia de Comproprietários
da AUGI do Altinho da Adroana de 30/4/2022
(Nos termos do n.º 6 do art.º 12.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro,
com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 165/99, de 14 de setembro, pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, e pela Lei n.º 10/2008,
de 20 de fevereiro.)
Na Assembleia de Comproprietários do prédio rústico denominado
“Peça”, sito na freguesia de Alcabideche, descrito na 2.a Conservatória
do Registo Predial de Cascais sob o número 13234 e inscrito na matriz
predial rústica sob o artigo 1539 da Secção 18-28, que se realizou no
dia 30/4/2022, foram produzidas as seguintes deliberações, todas
por unanimidade de votos dos presentes:
1. Aprovar o projeto de reconversão na modalidade de pedido
de loteamento;
2. Eleger nova Comissão de Administração, com sede na Rua de
São Nicolau, Lote 20, Adroana, 2645-020 Alcabideche, sendo a
Presidente Telma Maria Vicente Santos, a Tesoureira Susana
Margarida Marques Oliveira e o Vogal António dos Santos Marques;
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AVISO
Torna-se público que se encontra aberto, nos
termos da legislação em vigor, por publicação
do Aviso n.o 9612/2022 da II Série do Diário da
República, de 12 de maio de 2022, e publicitação na página eletrónica da Escola Sede do
Agrupamento (Escolas Rafael Bordalo Pinheiro),
o concurso para Diretor do Agrupamento de
Escola Rafael Bordalo Pinheiro, pelo prazo de
10 dias úteis a partir do dia seguinte ao da
publicação do aviso no Diário da República.
A Presidente do Conselho Geral do AERBP
Rosa Maria Cipriano Venâncio
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3. Não atribuir remuneração aos membros da Comissão de Administração, que exercerão as suas funções de forma gratuita;
4. Não eleger Comissão de Fiscalização, uma vez que nenhum dos
presentes se disponibilizou para tais funções.
Adroana, 9 de maio de 2022
A Presidente da Comissão

CONVOCATÓRIA
Nos termos do art. 11.o da Lei n.o 91/95, de 2 de setembro, e respetivas
alterações, convoca-se a Assembleia Geral de comproprietários do prédio
que integra a AUGI denominada Olival dos Cantos, concelho de Vila Franca
de Xira, descrito sob o n.o 3155 da 2.a Conservatória do Registo Predial de
Vila Franca de Xira, freguesia de Alverca do Ribatejo, e inscrito no artigo
rústico n.o 36 secção F, cuja administração conjunta é titular do número
de identificação de pessoa coletiva 901095400.
A assembleia terá lugar no dia 28 de maio de 2022, pelas 9.30 horas,
na Casa da Juventude do Sobralinho, sita na Rua Soeiro Pereira Gomes,
Sobralinho, com a seguinte ordem de trabalhos:
1- Discussão e aprovação, após parecer da comissão de fiscalização,
das contas anuais intercalares, da administração conjunta, dos anos
de 2019, 2020 e 2021.
2- Eleição da Comissão de Administração e do Conselho de Fiscalização.
3- Apresentação de orçamentos pela comissão de administração para a
execução das obras de urbanização; Discussão e aprovação, após parecer da comissão de fiscalização, do orçamento para execução das obras.
4- Discussão e aprovação de mapas de comparticipação de cada comproprietário para a execução das obras de urbanização, acompanhamento
técnico, despesas de escritura e registo predial. Fixação de prazo de pagamento das comparticipações e penalidades em caso de incumprimento.
5- Discussão e aprovação do projeto de divisão de coisa comum por
acordo de uso do prédio que compõe a AUGI.
6- Designação do Cartório Notarial para a realização da escritura de divisão.
7- Informações e outros assuntos de interesse.
Se à hora indicada não comparecer o número de comproprietários
necessário para se obter quórum deliberativo, a assembleia reunirá,
meia hora depois da hora acima indicada, no mesmo dia e local e com a
mesma ordem de trabalhos.
Informa-se V. Ex.as que se encontram disponíveis para consulta na sede
da União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, os seguintes
documentos: lista dos titulares inscritos no registo predial, cópia do alvará
de loteamento, projeto de divisão de coisa comum por acordo de uso e
certidão permanente do prédio emitida pela 2.a Conservatória do Registo
Predial de Vila Franca de Xira.
Sobralinho, 11 de maio de 2022
A Comissão de Administração
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