Associação de Clubes de Fitness e Saúde
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
DA
PORTUGAL ACTIVO – ASSOCIAÇÃO DE CLUBES DE FITNESS E SAÚDE

CONVOCATÓRIA
Nos termos da Lei e do artigo 22º dos Estatutos, convoco todos os Associados para a reunião de
Assembleia-Geral Ordinária, que terá lugar nas instalações da Associação, na Rua Rodrigo da
Fonseca, nº n56 – cave, em Lisboa, pelas 11.00 horas do dia 30 de Junho de 2021, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
ORDEM DE TRABALHOS
1.

Informações da Direcção;

2.

Apresentação, discussão e deliberação sobre o Relatório de Actividades e Contas e
respectivo Parecer do Conselho Fiscal relativos ao ano de 2020;

3.

Outros assuntos de interesse.

Notas:
. Os Associados são convidados a visitar o site (www.portugalactivo.pt) para conhecimento sobre
os documentos a analisar;
. Os Associados poderão participar na Assembleia-Geral Ordinária através da plataforma ZOOM,
bastando para tal enviarem um e-mail para info@agap.pt. Posteriormente enviaremos via e-mail
os dados e instruções de acesso;
. Qualquer Associado que não possa participar presencialmente ou por via ZOOM pode fazer-se
representar, nos termos do nº4 do artigo 22º dos Estatutos, por comunicação dirigida ao
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da PORTUGAL ACTIVO-Associação de Clubes de Fitness
e Saúde, (minuta em www.portugalactivo.pt) enviada para info@agap.pt;
. Para ser respeitada a lotação da sala nos termos das recomendações da DGS, agradecemos que
os Associados que queiram estar presentes nos comuniquem esta sua intenção até ao dia 28 de
Junho.
. Nos termos do artº 17º dos Estatutos a Assembleia-Geral é constituída por todos os Associados
efectivos em pleno gozo dos seus direitos associativos e que tenham as quotizações em dia;
. A Assembleia reunirá uma hora mais tarde, se não se verificar quórum suficiente à hora marcada,
nos termos estatutários.
Lisboa, 15 de Junho de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

José Júlio Vale Castro

