CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocam-se todos os Exmos. Associados da ASSOCIAÇÃO CARECA POWER, associação de
direito privado sem fins lucrativos com o NIPC 514819383 e sede na Rua Dr. Teixeira Coelho, 9
B, 2720-210 Amadora, Portugal (adiante “Associação”), nos termos e ao abrigo dos seus
Estatutos, para uma ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ter lugar no próximo dia 27 de novembro
de 2021, pelas 14h00, no auditório da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Dafundo, em Linda-a-Velha (Av. Duque de Loulé - Edifício Bombeiros, 2795-118 Linda a Velha),
com a seguinte ordem de trabalhos:
1)
2)
3)

4)
5)

6)

Apresentação, discussão e votação dos Relatório e Contas relativos aos exercícios
de 2019 e 2020;
Apresentação de Listas e eleição de órgãos sociais (as Listas candidatas devem ser
apresentadas até à realização da referida Assembleia Geral);
Apresentação, discussão e votação: i) quanto à ratificação do Plano de Ação e
Orçamento anual para 2020; ii) quanto à ratificação do Plano de Ação e Orçamento
anual para 2021; e iii) quanto ao Plano de Ação e Orçamento anual para 2022;
Ratificação de Joia e de Quota aplicada no ano de 2021;
Determinação de Joia e de Quota a aplicar no ano de 2022 (devendo estas manterse neste valor até que se delibere novamente sobre esta matéria em Assembleia
Geral); e
Outros assuntos de interesse para a Associação.

Se à hora designada não estiverem presentes ou representados número suficiente de
Associados, a Assembleia Geral iniciar-se-á uma hora depois (i.e. pelas 15h00) no mesmo local,
com os Associados presentes e a mesma ordem de trabalhos.
11 de novembro de 2021
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Cristina Coelho da Silva Alves
* As Contas de 2019 e 2020 estão já disponíveis para consulta na nossa página de Facebook, na Sede da Associação (a pedido) e na
nossa página da Internet, nos seguintes links: http://carecapower.org/wp-content/uploads/2021/11/Contas-2020.pdf e
http://carecapower.org/wp-content/uploads/2021/11/Contas-2019.pdf

