
 
 

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL 
Entidade com o capital aberto ao investimento do público 

Sede: Rua Áurea, 219 a 241,1100-062 Lisboa 
Capital Institucional: 1.500.000.000 Euros 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
   sob o número único de matrícula e identificação fiscal 500 792 615  

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCATÓRIA 

Convoco, ao abrigo do disposto nos artigos 11.º n.º 3, 13.º n.º 1 c) e 16.º n.º 1 a), 20.º n.º 1, 23.º 
n.º 1, 23.º-A n.º 1, 23.º-B n.º 1 e 40.º dos Estatutos da Caixa Económica Montepio Geral, os 
membros da Assembleia Geral da mesma Caixa Económica Montepio Geral, instituição de crédito, 
com sede na Rua Áurea n.ºs 219 a 245 em Lisboa, com o capital institucional de € 
1.500.000.000,00, e o número de pessoa colectiva e de matrícula 500 792 615, para se reunirem 
em sessão extraordinária no dia 5 de Agosto de 2015, pelas 15:00 horas, no Salão Nobre, 3º andar, 
do edifício da sede, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos 

1. Eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral, Conselho Geral e de Supervisão, 
Conselho de Administração Executivo, Comité de Remunerações, Comité de Avaliações e 
Comité de Riscos para o mandato que terminará em 31 de Dezembro de 2018; 

2. Deliberar sobre o estatuto remuneratório dos membros do Conselho Geral e de 
Supervisão. 

 
De acordo com o disposto no artigo 14.º número 3, com o presente aviso convocatório são 
enviados as propostas relativas aos Pontos da Ordem de Trabalhos, ficando ainda disponíveis 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).  

O processo de candidatura com os termos de aceitação de candidatura e curricula dos candidatos 
propostos está disponível no Secretariado Geral; os relatórios de avaliação dos candidatos aos 
órgãos de fiscalização e administração serão oportunamente disponibilizados pelo Senhor 
Presidente da Assembleia Geral 

A Assembleia Geral constitui-se validamente e pode deliberar qualquer que seja o número de 
membros presente (Estatutos artigo 14.º n.º 1). 

É admissível a representação dos membros da assembleia que não poderem estar presentes. 

As deliberações incidem apenas sobre os assuntos constantes da ordem de trabalhos, ora 
divulgada (Estatutos artigo 15.º n.º 1) 

Lisboa, 22 de Julho de 2015 
          O Presidente da Mesa da Assembleia Geral  

 

             (Dr. Vítor Melícias Lopes) 


