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CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convoco as Senhoras e Senhores Associados para reunirem em Assembleia geral ordinária, na
sede social, Rua de Platão, 147, Zambujal, S. Domingos de Rana, no dia 29 de Março de 2014
pelas 14H00, para discutir e deliberar, nos termos do disposto nas alínea b) do nº 2 do artigo 29º
dos Estatutos, sobre a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1: Leitura, discussão e análise do relatório da Direcção, do Balanço, da Demonstração de
Resultados e demais elementos relativos à prestação de contas do exercício de 2013, análise do
parecer do Conselho Fiscal sobre estes documentos e votação dos mesmos;
Ponto 2: Ratificação do contrato celebrado pela Direcção com a empresa DRMS – Serviços
Médicos, LDA.

Ponto 3: Discussão de qualquer outro assunto que seja proposto e aceite para análise pela
Assembleia.
A Assembleia Geral reunirá à hora marcada se estiverem presentes mais de metade dos associados
com direito a voto, ou uma hora depois com qualquer número de associados presentes.
A Assembleia Geral é constituída por todos os associados presentes ou representados, admitidos
há pelo menos seis meses, que tenham as sua quotas em dia e não se encontrem suspensos.
Os documentos de prestação de contas a votar no ponto 1 da ordem do dia estão disponíveis para
consulta dos associados, na sede. O contrato com a sociedade DRMS – Serviços Médicos, LDA.será
sumariamente apresentado na assembleia, podendo ser facultada pela Direcção a sua consulta, quando
solicitado.

S. Domingos de Rana, 11 de Março de 2014

O Presidente de Mesa da Assembleia Geral

Jaime Antunes
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