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CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA 
Para cumprimento da alínea c) nº.1 do artigo 21.º. dos Estatutos da OBER, venho 

pelo presente convocar todos os Associados, para uma reunião de Assembleia Geral 
extraordinária, a realizar no dia 13 de julho de 2020, pelas 17h30, na sede da Instituição, com 
a seguinte ordem de trabalhos: 

 Período da Ordem do Dia 

1º - Apreciação e votação do relatório de Atividades relativo ao Exercício do 
ano de 2019, após parecer do Conselho Fiscal; 
 
2º - Apreciação e votação das contas relativas ao Exercício do ano de 2019, 
após parecer do Conselho Fiscal;  
 
3º Outros Assuntos 

 
 

 Informa-se que atendendo à legislação em vigor nesta data, determinada pela situação de 
calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, nesta Assembleia Geral:  artigo 
18.º nº 2 do Decreto-Lei 10-A/2020, de 3 de março, atualizado pelo DL nº. 24ª/2020 de 29 de 
maio. 

 
 - É obrigatório o uso de máscara ou viseira, sendo vedada a entrada a qualquer pessoa sem 

este equipamento de proteção individual. 
 

 - Serão observadas as regras de ocupação, permanência e distanciamento físico que 
estiverem em vigar na data da realização da reunião, as quais poderão ser diferentes das 
atualmente conhecidas. 

 
 - O associado deve cumprir as indicações que lhe forem dadas para participar e votar, 

durante a assembleia. 

Se à hora marcada não estiver presente o número de Associados imposto estatutariamente 
a Assembleia reunirá, em segunda convocatória, no mesmo local e com a mesma Ordem 
de Trabalhos, meia hora depois (número 1 do artigo 24.º dos Estatutos), com qualquer 
número de Associados presente. 

Baião, 9 de junho de 2020 
O Presidente da Assembleia-Geral 

 
José F. P. Magalhães 
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