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Assembleia Geral

Nos termos do disposto nos Estatutos e Regulamentos Internos, convoco a Assembleia Geral do 
Clube Autocaravanista Saloio, a reunir em sessão 
Escola, nº 11, no lugar dos Salgados, na freguesia de Mafra
19 de Setembro de 2020, com a seguinte

 
1. Apresentação e Discussão do Relatório e Contas 

 
2. Alteração aos Regulamentos Internos.

 
3. Reflexão acerca da participação do clube 

 

Apenas poderão participar na Assembleia Geral, os associados com as quotas em dia.

- Será obrigatório o uso individual de máscara !

Não comparecendo o número legal de associados para que a Assembleia possa reunir em 
primeira convocação, convoco, desde já, a mesma Assembleia Geral para reunir, em segunda 
convocação, no mesmo dia e local às 15
deliberando, então, com qualquer número de associados presentes.

 

Mafra, 11 de Agosto de 2020 
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Assembleia Geral Ordinária 

CONVOCATÓRIA 

 

Nos termos do disposto nos Estatutos e Regulamentos Internos, convoco a Assembleia Geral do 
, a reunir em sessão ordinária,  na Sede do Clube

Escola, nº 11, no lugar dos Salgados, na freguesia de Mafra, concelho de Mafra, pelas 15h do dia 
de 2020, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS: 

ssão do Relatório e Contas relativas ao ano de 2019.

Alteração aos Regulamentos Internos. 

Reflexão acerca da participação do clube na FPA 

Apenas poderão participar na Assembleia Geral, os associados com as quotas em dia.

Será obrigatório o uso individual de máscara ! 

comparecendo o número legal de associados para que a Assembleia possa reunir em 
primeira convocação, convoco, desde já, a mesma Assembleia Geral para reunir, em segunda 

ão, no mesmo dia e local às 15.30horas com a mesma Ordem de Trabalhos, 
ndo, então, com qualquer número de associados presentes. 
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