
 

 

 

 

CONVOCATÓRIA  DA  ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA DA CCAM DE SILVES, C.R.L. 

  

Nos termos do nº 2 do artigo 22º e dos artigos 23º e 24º dos estatutos da Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Silves, C.R.L., pessoa colectiva nº 500998167, com sede na Rua comendador Vilarinho, nº 
22, em Silves, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Silves sob o mesmo número, 
com o capital social realizado de 5.000.000,00€ (variável), convoco todos os Associados no pleno gozo 
dos seus direitos, a reunirem-se, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 26 de Março de 2017, pelas 9 
horas, no Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Silves sito em Largo Comendador Vilarinho, em 
Silves, por previsível insuficiência de espaço na sede da CCAM, para discutir e votar as matérias da 
seguinte 
 
ORDEM  DE  TRABALHOS 
 

1. Apreciação e votação do Relatório de Gestão e das Contas da CCAM de Silves, C.R.L. relativo ao 
exercício de 2016 e do Relatório Anual  do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2016.   

2. Deliberação sobre a Proposta de Aplicação de Resultados relativo ao exercício de 2016. 
3. Apreciação Geral sobre a Administração  e Fiscalização da Caixa Agricola.  
4. Apresentação e apreciação do Relatório com os Resultados de Avaliação Anual das Políticas de 

Remuneração praticadas na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Silves, CRL, em 2016. 
5. Apreciação de exoneração de sócios. 

  6.  Discussão de outros assuntos com interesse para a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Silves, 
C.R.L. 

 
 
Se, à hora marcada, não se encontrar presente mais de metade dos Associados, a Assembleia Geral 
reunirá, em segunda convocatória, uma hora depois, com qualquer número. 
 
 
A Assembleia reunirá fora da sede social da Caixa por previsível insuficiência de espaço na sede da 
CCAM, em condições para a realização da mesma.  
 
Nota: Não será admitido nesta Assembleia Geral o voto por correspondência, nem o voto por 
representação por não estar previsto nos Estatutos da CCAM de Silves. 
Toda a documentação está disponível para consulta dos associados, na sede da CCAM de Silves, Rua 
Comendador Vilarinho, Nº. 22, 8300 128 Silves. 
 
 
 
Silves, 03 de Março de 2017.  
 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 
 
                  (Joaquim António Guerreiro Estiveira Gonçalves) 


