CONVOCATÓRIA
Nos termos da alínea b), do nº 1, do Art. 17º e do nº 2, do Art. 12º dos Estatutos desta
Federação e do disposto no Decreto-Lei n.º 22-A/2021 de 17 de março que estabelece
medidas excecionais e temporárias, relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus COVID 19, convoco a Assembleia Geral, para uma Sessão Ordinária a realizar no dia 27 de
maio de 2021, pelas 21h00, excecionalmente e devido à pandemia, no Auditório Municipal de
Vila Nova de Gaia, sito na R. Moçambique 183, em Vila Nova de Gaia, por forma a poder
cumprir as condições sanitárias impostas pela Direção Geral de Saúde, com um número de
lugares limitados e por isso circunscrita à participação de um representante por associada
( com inscrição previa obrigatória em: www.fedapagaia.pt ) com a seguinte Ordem de
Trabalhos:

1.
2.
3.
4.
5.

Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia Geral anterior.
Apresentação, discussão, leitura do Parecer do Conselho Fiscal e votação do
Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2020.
Apresentação, discussão e votação do valor da quota para o exercício de
2021.
Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades e do Orçamento
para o ano de 2021.
Outros assuntos.
Vila Nova de Gaia, 12 de maio de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

_________________________________________
( Carlos Manuel Gonçalves )
Nota: Se à hora marcada não estiverem presentes a maioria das Associações nossas Associadas, a
Assembleia reunirá 30 minutos depois com as Associações presentes.
O Relatório de Atividades e Contas e o Orçamento estarão afixados na Sede da Federação, permitindo
a leitura quando as instalações estejam encerradas, a partir de 12/05/2021. Só será enviado a quem
o solicitar por e-mail, mediante identificação/procuração do associado.
Só pode votar quem estiver devidamente credenciado, com as quotas de 2020 pagas até 30 minutos
antes do início efetivo dos trabalhos da Assembleia, e a Ata do Auto de Posse válida para o ano letivo
2020/2021.
Esta convocatória foi realizada considerando o plano de desconfinamento do Governo em vigor, mas
poderá ser alterada, considerando a evolução da pandemia causada pelo vírus COVID-19.
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