
 
 

CONVOCATÓRIA 

 

Na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral de O GIRASSOL, Associação de 

Protecção Social à População de S. Geraldo, convoco nos termos da alínea a), b) e c) do nº2 

do art.º 28º dos Estatutos, os sócios, para reunirem em Assembleia Geral ordinária, no dia 24 de 

Abril de 2021, pelas 14 horas, no salão do Centro Cultural 1º de Maio, em S. Geraldo, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

1º Ponto - Eleições para os Órgãos Sociais de O GIRASSOL, Associação de Protecção 

Social à População de S. Geraldo para o quadriénio 2021-2024; 

2º Ponto – Apresentação, apreciação e votação do Orçamento para 2021 e respectivo Plano 

de Acção; 

3º Ponto – Apresentação, apreciação e votação do Relatório e Contas e Parecer do Conselho 

Fiscal referentes ao exercício de 2020; 

4º Ponto – Informações diversas; 

 
Nota 
De acordo com o previsto estatutariamente no artº 10 são direitos dos associados” Eleger e ser 
eleitos para os órgãos sociais”, no entanto, de acordo com o  nº1 do artº 13º “Os associados só  
podem exercer os direitos referidos no artigo 10.º se tiverem o pagamento das suas quotas 
devidamente liquidado” e nº 2 do artº 13º e alínea b) do artº10º  “Os associados efectivos que 
tenham sido admitidos há menos de um ano não gozam dos direitos referidos nas alíneas b) e d) 
do artigo 10.º, devendo assistir às reuniões da Assembleia Geral, mas sem direito de voto.” 
 

Se à hora marcada não estiverem presentes a maioria dos sócios, e acordo com o previsto no nº1 

do art.º 31º dos Estatutos, a Assembleia Geral, reunirá uma hora mais tarde com o número de 

sócios que então se encontrar na sala. 

 
S. Geraldo, 5 de Abril de 2021 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Idalete de Jesus Russo Lebre 

 


