
 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS 

SESSÃO ORDINÁRIA 

CONVOCATÓRIA 

 

Ao abrigo dos artigos 44º, com as limitações impostas pela 

pandemia de COVID-19, e 46º dos Estatutos em vigor, 

convoco os sócios efetivos e de mérito do Clube de 

Campismo Estrela, no pleno gozo dos seus direitos, a 

reunirem-se em Assembleia Geral, Sessão Ordinária, no dia 

7 de novembro de 2020, às 14h30, no Salão Polivalente do 

Sobreiro, sito na Rua Liga dos Amigos do Sobreiro, Sobreiro, 

Mafra, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Apreciação e votação do Relatório e Contas da 

Direção respeitantes ao exercício de 2019, 

mediante o respetivo parecer do Conselho Fiscal. 

De acordo com o artigo 47º dos Estatutos, se à hora marcada 

não estiver presente o número legal de sócios para o 

funcionamento da Assembleia, a mesma funcionará em 

segunda convocatória, no mesmo dia e local e com a mesma 

Ordem de Trabalhos, trinta minutos depois com qualquer 

número de sócios presentes. 

 

 

 

 

 

Nota adicional: serão implementadas medidas excecionais 

de higiene e segurança relacionadas com a pandemia de 

COVID-19. 

 

Mafra, 25 de outubro de 2020 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

Paulo Daniel Maia 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCATÓRIA 

 

Ao abrigo dos artigos 45º e 46º dos Estatutos em vigor, 

convoco os sócios efetivos e de mérito do Clube de 

Campismo Estrela, no pleno gozo dos seus direitos, a 

reunirem-se em Assembleia Geral, Sessão Extraordinária, no 

dia 7 de novembro de 2020, às 16h30, no Salão Polivalente 

do Sobreiro, sito na Rua Liga dos Amigos do Sobreiro, 

Sobreiro, Mafra, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Apreciação e votação do Orçamento Retificativo da 

Direção respeitante ao exercício de 2020; 

2. Ratificação da criação de um “Estado de Exceção”, 

dando autorização ao Conselho Superior e 

Disciplinar para alterar ou suspender 

temporariamente os artigos necessários dos 

Estatutos do Clube Campismo Estrela e 

Regulamento do Parque de Campismo Estrela 

sempre que, por razões de força maior, a 

Assembleia Geral esteja impedida de reunir; 

3. Informação aos sócios das diversas medidas 

tomadas no contexto da pandemia de COVID-19. 

De acordo com o artigo 47º dos Estatutos, se à hora marcada 

não estiver presente o número legal de sócios para o 

funcionamento da Assembleia, a mesma funcionará em 

segunda convocatória, no mesmo dia e local e com a mesma 

Ordem de Trabalhos, trinta minutos depois com qualquer 

número de sócios presentes. 

Nota adicional: serão implementadas medidas excecionais 

de higiene e segurança relacionadas com a pandemia de 

COVID-19. 

 

Mafra, 25 de outubro de 2020 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

Paulo Daniel Maia 



Custo de mercadorias 200.00 € Vendas de mercadorias 100.00 €

Eletricidade 10,000.00 € Estadias 99,000.00 €

Combustíveis 270.00 € Visitas 300.00 €

Água 3,000.00 € Pagamento fora de prazo 500.00 €

Outros fluídos(inclui gás) 3,000.00 € Exploração do Snooker 200.00 €

Ferramentas e Uten. Desg. Rápido 300.00 € Outras prestações e serviços 500.00 €

Material de escritório 1,000.00 € Proveitos associativos - Quotizações e Jóias 8,000.00 €

Artigos oferta 50.00 € Organizações 1,950.00 €

Comunicação 2,000.00 € Rendas e Alugueres 500.00 €

Seguros 1,250.00 € Proveitos e ganhos operacionais 200.00 €

Deslocações e estadas 250.00 €

Honorários 2,500.00 € TOTAL 111,250.00 €

Equipamento Automatico 2,656.00 €

Contencioso e notariado 350.00 €

Conservação e reparação(manutenção) 15,194.00 €

Limpeza  higiéne e conforto 4,800.00 €

Vigilância e segurança 2,500.00 €

Trabalhos especializados 500.00 €

Organizações 1,500.00 €

Revista "Traço de União" 1,500.00 €

Outros fornecimentos e serviços 600.00 €

Remunerações 41,550.00 €

Encargos s/remunerações 9,950.00 €

Seguros acidentes de trabalho 880.00 €

Outros custos com o pessoal 950.00 €

Amortizações 1,000.00 €

Impostos 2,000.00 €

Outros custos e perdas operacionais 100.00 €

Custos e perdas financeiras 1,400.00 €

TOTAL 111,250.00 €

DESPESAS RECEITAS

ORÇAMENTO RETIFICATIVO PARA 2020
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