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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
 

CONVOCATÓRIA 
 

I 
 

Nos termos legais e estatutários convocam-se os Senhores Associados para uma 
Assembleia Geral Extraordinária da APOIO-Associação de Solidariedade Social, 
a realizar na Sede, Rua Margarida Palla, 23 A, em Algés, no próximo dia 30 de 
Novembro de 2021, pelas 19h00, com a seguinte: 
 

PONTO ÚNICO 
 
Aprovação da alteração dos estatutos de acordo com ofício da Direção Geral 
da Segurança Social, e a sua imediata entrada em vigor, sendo alterada a 
alínea l) do Artigo 26º dos Estatutos, e que passará a ter a seguinte redacção: 
 
Artigo 26º. l) Deliberar e fixar a remuneração dos membros da Direção, nos 
termos do artigo 15º. 
 

 

Nos termos do nº 1 do artigo 29º dos Estatutos, a Assembleia reunirá à hora 
marcada nesta Convocatória, se estiverem presentes ou representados mais de 
metade dos Associados com direito a voto, ou trinta minutos depois com qualquer 
número de Associados presentes. 
 

Dadas as actuais circunstâncias e caso não possam estar pessoalmente, os 
associados poderão intervir e participar nos trabalhos da Assembleia Geral via 
internet, através do Google Meet pelo link: https://meet.google.com/ubi-gdaf-zyd  
 

Se necessário poderão solicitar, antecipadamente, apoio a João Corage 965 853 153; 
António Craveiro 969 012 442; Rui Eloy 968 582 024 
 

II 
 

Cópia da proposta de alteração dos Estatutos e sua fundamentação, estará à 
disposição dos associados com quotas em dia, para consulta, nos Serviços 
Administrativos sitos na Rua António Navarro nº 6, em Outurela e no site da 
Associação www.apoio.pt,  (em “Noticias”) a partir do dia 23 de Novembro de 2021 
nas horas normais de expediente, ou na Sede no dia da Assembleia Geral a partir 
das 17 horas. 
 
 

Algés, 11 de Novembro de 2021 

 
Manuel Barata Simões 


