Boletim do Trabalho e Emprego, n.o 13, 8/4/2010

ORGANIZAÇÕES DO TRABALHO
ASSOCIAÇÕES SINDICAIS

I — ESTATUTOS

Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado
Alteração
Alterações, aprovadas na assembleia geral de 4 de Março
de 2010, aos estatutos do STE publicados no Boletim do
Trabalho e Emprego, n.os 17, de 8 de Maio de 2009, e 33,
de 8 de Setembro de 2009.
Artigo 1.º
Denominação

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de Entidades com Fins Públicos, abreviadamente designado
por STE [...]
Artigo 5.º
Símbolo e bandeira

1 — O STE tem como símbolo as iniciais STE desenhadas a branco e negro sobre fundo azul redondo e, em

duplo círculo, sobre fundo branco, a inserção e caracteres
negros da denominação Sindicato dos Quadros Técnicos
do Estado e de Entidades com Fins Públicos.
Artigo 31.º
Funcionamento

1 — A direcção do Sindicato só pode reunir validamente
com a presença da maioria dos seus membros, efectivos
ou suplentes, e funciona de acordo com as disposições
constantes nos presentes estatutos e no regulamento interno
a aprovar na primeira reunião da direcção por maioria dos
membros presentes.
Não estando presente a maioria dos membros a reunião
inicia-se meia hora mais tarde com os membros presentes.
Registados em 22 de Março de 2010, ao abrigo do artigo 449.º do Código do Trabalho, sob o n.º 13, a fl. 126
do livro n.º 2.

II — DIRECÇÃO

Sindicato Nacional da Actividade Turística
Tradutores e Intérpretes
Eleição, em 21 de Novembro de 2009, para o mandato
de três anos.
Direcção

1 — Secretária de direcção — Marta Sofia Saraiva Andrade, bilhete de identidade n.º 10035413, de 29 de Abril
de 2008, Porto, sócia n.º 3659, guia intérprete nacional.

2 — Tesoureira — Maria José Pereira Aleixo Cardoso,
bilhete de identidade n.º 10506507, de 6 de Outubro de
2005, Lisboa, sócia n.º 4453, guia intérprete nacional.
3 — Vogal — Paulo de Jesus de Oliveira Cosme, bilhete
de identidade n.º 9835458, de 17 de Dezembro de 2004,
Porto, sócio n.º 3493, guia intérprete nacional/correio de
turismo.
4 — Magdalena Natalia Anastasia Gorrell Guimaraens,
passaporte P000056922, de 22 de Novembro de 2007, Viana
do Castelo, sócia n.º 3691, intérprete de conferência.
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