CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Exmos. Senhores Associados,
Nos termos da Lei e dos Estatutos da Associação (APAMCM), venho por este meio
convocar uma Assembleia Geral, em sessão ordinária, para o dia 6 de Dezembro de
2022, pelas 18 horas, em 1ª convocatória, e meia hora depois com o número de
associados presentes.
Esta Assembleia Geral terá lugar na sede social, sita no Av. Almirante Reis, nº 75 Cave
-2 Dt., em Lisboa e possui a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1 (um): Eleição dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2023-2026
a) Apresentação das Listas;
b) Votação, contagem de votos e proclamação de resultados;
c) Tomada de Posse dos membros eleitos.
•
•
•

As listas concorrentes aos órgãos sociais deverão ser entregues em carta
registada com aviso de recepção até às 17h00 do dia 4 de Novembro de 2022.
As listas cuja data de envio ultrapassar a data referida anteriormente não serão
consideradas.
As listas recebidas serão comunicadas às pessoas associadas por carta/email a
enviar até 15 de Novembro de 2022, que incluirá o boletim de voto por
correspondência. O voto por correspondência é possível, e desejável.

Ponto 2 (dois): Deliberar sobre o Plano de Acção e Orçamento para o 2023 e Parecer do
Conselho Fiscal.
Ponto 3 (três): Outros assuntos no interesse da Associação.
Se, à hora marcada, não se encontrarem presentes ou representados mais de metade dos
associados com direito a voto, a assembleia geral reunirá em segunda convocatória, nos
termos do número 1 do artigo 23º.

Lisboa, 10 de Outubro 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia-geral da APAMCM
Anabela Dias Neto
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