CALDAS SPORT CLUBE
Fundado em 15 de Maio de 1916
Medalha de Bons Serviços Desportivos
Instituição de Utilidade Pública

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos termos dos artigos 16º, al. 3), 28º nº 1, al. c), 30º nº 1, al. a), 32º nºs 1 e 2 e 34º nº 2, todos dos
Estatutos, convoco a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CALDAS SPORT CLUBE,
para o dia 24 de Novembro de 2022 (Quinta-feira), pelas 21H00, no auditório da Câmara
Municipal de Caldas da Rainha, gentilmente cedido para o efeito, com a seguinte Ordem de Trabalhos;
ORDEM DE TRABALHOS
1º - Apresentação, discussão e votação do Orçamento do Clube relativo ao exercício
de 1 de Julho 2022 a 30 de Junho 2023;
2º - Apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas relativo ao exercício
de 1 de Julho 2021 a 30 de Junho 2022;
3º - Analisar e discutir outros assuntos de interesse para o clube;
Nos termos do artigo 33º, parágrafo 2º, dos estatutos, se na hora marcada para a Assembleia Geral não se
encontrar presente o número legal de sócios, esta reunirá, em segunda convocação, meia hora mais tarde (às
21H30) no mesmo local e com o número de sócios presentes
NOTA IMPORTANTE: Informam-se todos os sócios que, em virtude do estabelecido no art.º 14º,
ponto 1º, dos Estatutos, só podem participar na Assembleia Geral do Clube os sócios com
cartão e as quotas em dia, até ao mês de Setembro de 2022 (inclusive).
Caldas da Rainha, 14 de Novembro de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Jorge Sousa Varela)

Nota – Nos termos da alínea a) do Artº 12º dos Estatutos do CSC, o Orçamento para 2022/2023, o
Relatório e Contas da época 2021/2022, e a Acta da última AG, serão facultados, aos sócios
que as pretendam consultar, na sede do clube, a partir do dia 17-11-2022, durante as horas
de expediente.

