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CONVOCATÓRIA 
 

Nos termos do disposto no artigo 34.º n. º2 e para os efeitos previstos no artigo 38.º alíneas b) 

e d) do Código Cooperativo e das competências previstas no artigo 13.º dos Estatutos, convoco 

a Assembleia Geral da CERCI Flor da Vida- Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação 

e Inclusão, C.R.L., a reunir em sessão ordinária no próximo dia 15 de abril de 2021, às 18h30, 

no auditório do Páteo do Valverde, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto Um-  Apreciar e votar o Relatório de Gestão e documentos de prestação de contas, 

referentes ao ano de 2020, bem como o parecer do Conselho Fiscal; 

Ponto Dois- Apreciar e votar o Orçamento e Plano de Atividades do ano de 2021; 

Ponto três- Informações: 

3.1. Situação atual da instituição face à pandemia pela doença por COVID 19; 

3.2. Projetos para o futuro; 

3.3. Outras Informações. 

 

Em cumprimento das normas de segurança face à pandemia por COVID 19, informam-se os 

cooperadores do seguinte: 

• É obrigatório o uso de máscara durante a realização da sessão extraordinária agora 

convocada; 

• Atendendo à limitação do auditório, se o número de cooperadores presentes não permitir 

o cumprimento das regras supra indicadas, nomeadamente quanto ao distanciamento 

físico, a sessão ordinária agora convocada será suspensa e, posteriormente, de novo 

convocada, após avaliação de soluções alternativas; 

• Se, à hora marcada para a reunião não estiver presente mais de metade dos cooperadores 

com direito de voto, a assembleia reúne, com qualquer número de cooperadores, meia hora 

depois. 

 

Azambuja, 29 de março de 2021 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

_________________________________________ 

(Pedro Miguel Pimentel Félix) 


