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CONVOCATÓRIA 
 

Nos termos do artigo 25 nºs 1 e 3 dos Estatutos do Centro de Bem-Estar Social da Maiorga, 

com sede social na Rua da Ribeira, n.º 10, na Maiorga, convocam-se todos os sócios para 

uma Sessão da Assembleia Geral a realizar no próximo dia 16 de Dezembro 2022, pelas 

21:00 horas, na sede social, com a seguinte: 

 

  ORDEM DE TRABALHOS 
 

Ponto Um: Discussão e aprovação da conta de exploração previsional e o orçamento de investimento 

para o ano 2023;  
 

Ponto Dois: Apresentação e discussão de outros assuntos de interesse para a Instituição; 

 

 

De acordo com o ponto 4 do Art.º 19.º dos Estatutos se à hora marcada, não estiver presente a 

maioria dos sócios, esta funcionará 30 minutos depois, com qualquer número de associados; 

 

Fica restrita a permanência em simultâneo, ao rácio definido na Resolução de Conselho de Ministros 

nº92 A-2020 no seu artº nº 7. 
 

Tendo em atenção a situação de pandemia que vivemos atualmente tenha em atenção as 

recomendações da DGS, nomeadamente:  

 

• Obrigatório o uso de Máscara;  

• Mantenha o distanciamento Social;  

• Proceda à higienização das mãos. Será disponibilizado desinfetante; 

• Siga as regras de etiqueta respiratória (Se espirrar ou tossir tape o nariz e a boca com o 

braço. Se usar lenço de papel este deverá ser imediatamente colocado no lixo)  
 
 

 
Maiorga, 29 de Novembro 2022 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
 
 

 (Maria Rosa Baptista Sousa Domingues)  
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