
   
ASSEMBLEIA GERAL 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

A REALIZAR NO COLISEU DOS RECREIOS NA RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO, 96  - LISBOA, 
POR INDISPONIBILIDADE DA SEDE ASSOCIATIVA 

 

Convoco os Associados do Montepio Geral – Associação Mutualista para se reunirem em 
Assembleia Geral, sob forma extraordinária, no local acima indicado, no dia 24 de Abril de 
2017, pelas 20:00 horas, com a Ordem de Trabalhos que a seguir se indica. 

Para a Assembleia Geral funcionar em primeira convocação é necessária a presença de, pelo 
menos, dois terços de todos os Associados com direito a nela participar (Estatutos, artigo 23.º 
n.º 1 alínea b)), número que é de admitir não consiga alcançar-se. Nesta conformidade a 
Assembleia reúne, em segunda Convocação, pelas 21:00 horas do dia 9 de Maio de 2017, 
podendo então deliberar qualquer que seja o número de Associados presentes. 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

Ponto único – Deliberar ao abrigo do determinado nas disposições conjugadas dos artigos 25.º 
alínea g) dos Estatutos do Montepio Geral – Associação Mutualista, 32.º e 33.º dos Estatutos 
da Caixa Económica Montepio Geral, e 6.º n.º 4 alínea g) do Decreto-Lei n.º 190/2015 de 10 de 
Setembro, sobre a ratificação das deliberações da Assembleia Geral da Caixa Económica 
Montepio Geral que aprovaram a respectiva transformação em sociedade comercial sob forma 
anónima e os estatutos por que passará a reger-se. 

 

De acordo com as disposições estatutárias, só podem fazer parte da Assembleia Geral os 
Associados que se encontrem na situação prevista no n.º 1 do artigo 20.º dos Estatutos do 
Montepio Geral – Associação Mutualista. 

 

A proposta a ser objecto de apreciação e deliberação e respectivos documentos anexos 
encontra-se à disposição dos Associados na Sede do Montepio Geral – Associação Mutualista 
(Secretariado-Geral), sita da Rua Áurea 219-241, 3.º piso, podendo igualmente ser consultada 
no sítio da Internet (www.montepio.org). 

Lisboa, 8 de Abril de 2017 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

                    Vitor Melícias Lopes 

http://www.montepio.org/

