AECT-Associação Em Contato Tavira
Largo Tabira de Pernambuco, s/n, 8800-456 TAVIRA

CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com a alínea c) número 1 do artigo 27º. dos Estatutos da AECT-Associação Em Contato
Tavira, convoco a Assembleia-Geral da Associação, para reunir em sessão ordinária no dia 24 de
novembro de 2020, pelas 21.00 horas, através da plataforma ZOOM (reuniões não presenciais, por
videoconferência, cujo link será enviado por e-mail após inscrição através do seguinte
endereço https://forms.gle/tudx4hmgF7vBU6gv7).
Constarão da Ordem de Trabalhos, os seguintes pontos:

1º. Ponto

Período antes da Ordem do Dia;

2º. Ponto

Apreciação, discussão e aprovação da Ata da Assembleia Geral Anterior;

3º. Ponto

Apreciação, discussão e votação do Plano de Ação e Orçamento para o ano 2021;

4º. Ponto

Outros assuntos de Interesse.

Nos termos do nº 1 do artigo 24º dos estatutos da Associação, a Assembleia Geral reúne à hora
marcada na convocatória, se estiverem presentes mais de metade dos associados com direito de
voto, ou 30 minutos depois (21.30 horas), com qualquer número de presenças.
Aos sócios que queiram assistir à assembleia via zoom terão que se inscrever até ao dia 23 de
novembro de 2020. Serão enviadas, por e-mail, as instruções para a sua participação. Esta
informação estará igualmente disponível na sede da Associação Em Contato.
Para os sócios que não dispõem do equipamento adequado para a realização da videoconferência, a
Associação, disponibilizará a visualização e participação na reunião da Assembleia Geral, através
da transmissão da mesma no Salão Nobre da União das Freguesias de Tavira (Santa Maria e
Santiago), a partir das 21:00horas, privilegiando as normas de saúde e segurança atuais.
Com os melhores cumprimentos,

Tavira, 12 de novembro de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Assinado por : JOSÉ GERALDO NASCIMENTO
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