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CLUB SPORT MARÍTIMO DA MADEIRA
Convocatória
Assembleia-Geral Ordinária
Nos termos dos Estatutos do Club Sport Marítimo da Madeira, Associação Desportiva de Utilidade Pública, com o número
de identificação de pessoa colectiva cinco, um, um, zero, um, seis, oito, um, seis e sede social à Rua D. Carlos I, número catorze,
na cidade do Funchal, convocam-se todos os associados para a Assembleia-Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia 17 de
janeiro de 2020, pelas 18 horas, no Auditório do Complexo Desportivo do Marítimo, sito à Rua do Campo do Marítimo,
freguesia de Santo António, no Concelho do Funchal, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
1 – Discussão e votação do relatório de gestão e contas, relativo à época desportiva de 2018/2019 e do respectivo parecer
do Conselho Fiscal;
2 – Outros assuntos de carácter genérico de relevante interesse para o clube.
Caso a Assembleia-Geral não se possa realizar à hora marcada por falta de quórum, esta reunirá, em segunda
convocatória, e independentemente do número de sócios presentes, no mesmo local, trinta minutos mais tarde.
Funchal, 2 de janeiro de 2020.
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL, Luís Miguel da Silva Sousa
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda ...................... €15,91 cada
Duas laudas .................... €17,34 cada
Três laudas ..................... €28,66 cada
Quatro laudas.................. €30,56 cada
Cinco laudas ................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas......... €38,56 cada

€15,91;
€34,68;
€85,98;
€122,24;
€158,70;
€231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série ............................... €27,66
Duas Séries ............................. €52,38
Três Séries .............................. €63,78
Completa ................................ €74,98

Semestral
€13,75;
€26,28;
€31,95;
€37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido.
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