CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Ordinária
Nos termos da alínea c) do n.º 2 artigo 36º, bem como do art.º 37º e n.º 1 do art.º 38º todos dos Estatutos da
Associação de Familiares, Utentes e Amigos do Hospital de Magalhães Lemos – AFUAHML, convoco os(as)
Exmos(as). Associados(as) para a Assembleia Geral Ordinária a realizar no próximo dia 27 de Novembro, pelas
16h00m, no Auditório do Hospital de Magalhães Lemos, com a seguinte ordem de trabalhos:
PONTO UM – Leitura, Discussão e Aprovação da Ata da Assembleia anterior;
PONTO DOIS – Apreciação e Votação do Programa de Ação e Orçamento para o Exercício de 2021;
PONTO TRÊS – Proposta de aumento da quota anual de associado de 30€ para 48€;
PONTO QUATRO – Outros assuntos de interesse para a Associação.
Se à hora marcada não estiver presente o número legal de Associados para o funcionamento da Assembleia
Geral Ordinária dentro das normas estatuárias, reunirá a mesma, em 2ª convocatória, no mesmo dia e local, trinta
minutos depois, com qualquer número de associados.
Informo que a AFUA-HML, face à atual situação de pandemia que vivemos e em função da situação de saúde
pública que se verificar a 27 de novembro de 2020, tomará as medidas adequadas e que sejam legalmente aplicáveis
nessa data, com vista a permitir que os(as) Exmos(as). Associados(as) possam participar na Assembleia Geral, em
condições de segurança para a respetiva saúde. Para tal, é necessário que confirme a sua presença até dia 25 de
Novembro para o email – geral@afua.pt ou através de contacto telefónico para 220 138 244.
Mais informo que será possível assistir à Assembleia por videoconferência. Ao manifestar esta vontade na
confirmação da sua presença, ser-lhe-ão enviados por e-mail os respetivos dados de acesso.
Porto, 13 de Novembro de 2020
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Cláudia Patrícia Soares Oliveira)

