
CLUBE MILLENNIUM BCP 
Associa<;ao Cultural e Desportiva dos Colaboradores do 

Grupo Banco Comercial Portugues 
Sede: Cal<;ada da Palma de Baixo, no 6-A 

1600-176 Lisboa 

ASSEMBLEIA GERAL 

CONVOCATORIA 

Nos termos e para os efeitos do disposto nas alfneas b) e c) do n° 2 do artigo 9°e nos n°s I e 2 do aitigo
11 ° ambos dos Estatutos do Clube Millennium BCP ("Clube"), e no n° 2 do artigo I O do respetivo
Regulamento Eleitoral, convoco a Assembleia Geral Ordinaria e Eleitoral do Clube Millennium BCP, 
para o dia 29 de julho de 2020,pelas 18 horas e 30 minutos. com a Ordem de trabalhos transcrita infra. 
0 perfodo eleitoral decorrera no dia 29 de julho de 2020, entre as 9 horas e as 18 horas. Terminado o 
perfodo eleitoral, se as 18 horas e 30 minutos nao comparecer o 11(11nero de A!>'>ociado'i Efetivos 
!>uficiente para se obter o "quorum" previsto no n° I do artigo 175° do C6digo Civil, e convocada, desde
ja, nova Assembleia para aprova<;ilo dos pontos 2 e 3, a reunir no mesmo local e data, meia hora 
depoi!>, para o mesmo efeito. 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Ponto Um- Elei<;ao dos 6rgaos Sociais do Clube Millennium BCP: Me'ia da A"sembleia Geral, Dire<;ao. 
Delega<;oes Regionais e Conselho Fiscal para o trienio 2020/2022; 

Ponto Dois- Apreciar a atividade do Clube Millennium BCP durante o exercfcio de 2019 e proceder a
analis;e e vota<;ilo do Balanc;o, Relat6rio e Conta, da Dire<;ao relativos aquele ex.ercfcio e analisar o 
Parecer do Corn,elho Fi!->cal; 

Ponto Tres- Apreciar e deliherar !>Obre a Propo-;ta de Aplica<;ao de Resultados. 

De acordo com o disposto no n° 5 do artigo 6° do Regularnento Eleitoral do Clube, a apresenta<;ao das

listas de candidatos decorre ate as 18 horns do dia O I de julho de 2020. 

Mai!> se informa que o Relat6rio e Contas da Dire<;ao e o Parecer do Conselho Fbcal, bern como a 
Proposta de Aplicac;ilo de Resultados :,erao postos a di,po�ic;ilo dos Associado�. na !>ede social e nm, 
Delegac;6e!> Norte e Sul, bern como no site do Clube, a partir do dia 14 de julho. 

Os associados poderiio ainda consultar os Estatuto!> e o Regulamento Eleitoral na sede e no sftio 

www.clubemillenniumbcp.pt. 

0 perfodo eleitoral decorrera entre as 9 horns e as 18 horas, horario de abertura e encerramento das 

mesas de voto, localizadas na sede do Clube, sita Cal<;ada da Palma de Baixo, no 6-A, em Lisboa e na 

Delegac;ao Norte do Clube, sita na Rua Sa da Bandeira, n° 135, Porto.

Sao ainda permitidos, nos termos do artigo 4° do Regulamento Eleitoral do Clube, o voto eletr6nico e o

voto por correspondencia. 

No ponto Um da Ordem dos trabalho:,, nao e adrnitido o voto por procura<;iio (art. 4° do citado

Regu larnento ). 

Li!>boa, 16 de junho de 2020 

A Presidente da Mesa da Ac;;sembleia Geral 

(Ana Isabel dos 2,;;;;ina �I) f 


