
 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 
DOS REGISTOS E DO NOTARIADO (STRN) 

 

Luís Pedro Matos Soares 

Rua Vasco da Gama, n.º 2 

6300-772 Guarda 

lpmsoaress@gmail.com 

 

CONVOCATÓRIA – ART.º 173.º, N.º 3, DO CÓDIGO CIVIL 

Atendendo a que: 

- No passado dia 10 de março de 2021, um conjunto de associados do STRN, de entre os 

quais o signatário, remeteram aos Senhores Presidentes da Mesa da Assembleia Geral do 

STRN, Dirigentes do Conselho Diretivo Nacional do STRN, Dirigentes do Conselho Diretivo 

Regional do Norte do STRN, Dirigentes do Conselho Diretivo Regional do Sul e Ilhas do 

STRN e Membros do Conselho Fiscal do STRN, um requerimento solicitando a convocação 

de uma Assembleia Geral Extraordinária do STRN, no prazo de 72 horas, indicando, para 

tal, a respetiva ordem de trabalhos, conforme o disposto no artigo 36.º, n.º 2 dos Estatutos 

do STRN; 

 

- Que, até à presente data, 20 de março de 2021, não foi efetuada a referida convocatória; 

- Que o artigo 173.º, n.º 3, do Código Civil determina que, caso o órgão competente não 

proceda à convocação da assembleia “a qualquer associado é lícito fazê-lo”; 

CONVOCA-SE, para ter lugar no próximo dia 10 de abril de 2021, pelas 13.00 horas, no 

Polidesportivo Augusto Ramos Lopes, junto ao Pavilhão do Clube de Futebol “Os 

Belenenses” (Pavilhão Acácio Rosa), sito na Rua de Alcolena, n.º 3, em Lisboa, a 

Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado, 

com a seguinte ORDEM de TRABALHOS: 

1. Apreciação da impugnação das eleições na Zona Norte (CDRN e CF), para o 

triénio 2021/2023, no cumprimento do art.º 72.º e para os efeitos previstos na 

alínea e) do art.º 34.º, ambos dos Estatutos; 

 

2. Ações judiciais intentadas e a intentar; 

 

3. Aprovação das contas do STRN, no cumprimento do disposto no art.º 34.º, 

alínea i) dos Estatutos; 



 

 

 

4. Alteração estatutária, cuja proposta, obrigatoriamente aprovada pelo CDN, 

conforme plasmado no art.º 42.º, al. b) dos Estatutos, seja remetida a todos os 

associados, com, pelo menos, 20 dias de antecedência, para debate e 

cumprimento do dever de informação aos associados; 

 

Caso à hora marcada não estejam presentes associados suficientes para que haja 

quórum, considera-se convocada nova Assembleia Geral para o mesmo dia e local, com 

a mesma ordem de trabalhos, passada que seja meia hora, funcionando a Assembleia 

com os associados presentes. 

 

 

Guarda, 20 de Março de 2021. 

 

 


