
CENTRO DE DIA  - CASA DE IDOSOS DE S. JOSÉ DAS MATAS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os associados para uma Assembleia
Geral Ordinária a realizar nas instalações do
“LAVADOURO”, pelas 10h e 30 min. do dia 13 de
Novembro de 2022, Domingo, com a seguinte

Ordem de trabalhos:
1. Informações Gerais
2. Análise e votação da proposta de Actividades e Orçamento para 2023
3. Proposição de novos sócios honorários
4. Outras assuntos colocados pelos associados

S. José das Matas, 25 de Outubro de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

NOTA. Dado que continua a situação de pandemia, os participantes deverão usar máscara facial. O Plano de Actividades e o
Orçamento para 2023 será oportunamente afixado para consulta pública, e estará também disponível no site do CDCISJM
http://www.cdsjmatas.pt/
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CENTRO DE DIA E CASA DE IDOSOS DE S. JOSÉ DAS MATAS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

São convocados os associados para uma Assembleia
Geral Ordinária a realizar nas instalações do
“LAVADOURO”, pelas 10h e 30 min. do dia 13 de
Novembro de 2022, Domingo, com a seguinte

Ordem de trabalhos:
1. Informações gerais
2. Análise e votação da proposta de Actividades e Orçamento para 2023
3. Proposição de novos sócios honorários
4. Questões colocadas pelos Associados

NOTA. Dado que continua a situação de pandemia, os participantes
deverão usar máscara facial. O Plano de Actividades e o Orçamento
para 2023 será oportunamente afixado para consulta pública, e estará
também disponível no site do CDCISJM http://www.cdsjmatas.pt/
Nota: Os associados só podem votar em Assembleia Geral se tiverem em
dia o pagamento das suas quotas (art 23º, nº 2 dos Estatutos).  De
acordo com os Estatutos, se à hora marcada não estiver presente mais
de metade dos associados com direito a voto, a Assembleia será
iniciada meia hora depois com os associados que estiverem presentes.

S. José das Matas, 25 de Outubro de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
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