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ASSEMBLEIA GERAL  

 

CONVOCATÓRIA 

Convoco, ao abrigo do disposto no artigo 12.º dos Estatutos, os membros da Assembleia Geral da 

Caixa Económica Montepio Geral, para se reunirem em sessão ordinária, no dia 29 de abril de 

2014, pelas 15:00 horas, no Salão Nobre, 3,º andar, do edifício sede, com a seguinte 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas individuais e consolidadas, relativos ao 
exercício de 2013; 
 

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2013; 
 

3. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Caixa Económica 
Montepio Geral; 
 

4. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de 
remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização; 
 

5. Deliberar sobre o documento que define a política de remuneração dos órgãos de 
administração e fiscalização da Caixa Económica Montepio Geral e dos titulares de outros 
órgãos institucionais; 
 

6. Deliberar sobre a aquisição de uma participação social no capital da sociedade 
AGROGARANTE – Sociedade de Garantia Mútua, SA, através de uma operação de 
aumento de capital; 
 

7. Deliberar sobre a participação financeira da Caixa Económica Montepio Geral no 
Agrupamento Complementar de Empresas denominado Montepio Gestão de Ativos 
Imobiliários, ACE. 
 
 

De acordo com o disposto no artigo 14.º número 3, na presente data são colocados à disposição 

dos membros da Assembleia Geral, na sede social,  Rua Áurea nº 219/241, em Lisboa, (3º andar - 

- Secretariado Geral), no sítio da Internet (www.montepio.org) e no Sistema de Difusão de 

Informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt), a documentação a 

submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral. 

 

http://www.montepio.pt/
http://www.cmvm.pt/


 
 

 

A Assembleia Geral constitui-se validamente e pode deliberar qualquer que seja o número de 

membros presente (Estatutos art. 14.º n.º 1). 
 

Cada membro da Assembleia Geral tem direito a um voto (Estatutos art. 15.º n.º 1). 

 

Não é admitido voto por correspondência, nem por procuração porque os Estatutos (art. 14.º n.º 1) 

exigem a presença em assembleia dos respetivos membros. 

 

As deliberações incidem apenas sobre os assuntos constantes da ordem de trabalhos, ora 

divulgados (Estatutos artigo 15.º n.º 1). 

 

 

Lisboa, 14 de abril de 2014 

 

 
 
                                    

                                                    O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL,                                                      

  
                                                    Vitor José Melícias Lopes  

             


