CONVOCATÓRIA
XXVIII ASSEMBLEIA GERAL
Nos termos do artigo 25º, do número 2, alínea a) dos Estatutos da AMARA - Associação
pela Dignidade na Vida e na Morte, convocam-se os Associados para a XXVIII Assembleia
Geral que se irá realizar, via web, no dia 24 de novembro próximo, pelas 18:30 horas,
através da plataforma digital Zoom, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata da XXVII Assembleia Geral, de 22 de junho de 2020.
Ponto 2 – Balanço das atividades do ano em curso e respetiva execução orçamental.
Ponto 3 –Ponto de situação de assuntos inscritos em atas anteriores: quotizações por
regularizar e exclusão de sócios; nomeação de membros honorários e membros
beneméritos; diversificação de meios de pagamento de quotas; contrato de
telecomunicações; vertentes vendas/marketing; aplicação do donativo do Bazar
Diplomático em 2020 e alteração contabilística do stock de livros.
Ponto 4 – Ratificação da contratação de Assistente Administrativo.
Ponto 5 – Ratificação das alterações ao Regulamento Interno da AMARA.
Ponto 6 – Apresentação do Plano de Atividades 2021.
Ponto 7 – Eleição dos Órgãos Sociais (2020-2024).
Ponto 8 – Apreciação e votação do Orçamento 2021.
Ponto 9 – Outros assuntos.
A Assembleia reúne em 1ª convocatória às 18:30 horas, não se registando a presença
da maioria dos Associados à hora referida, a Assembleia reúne em segunda convocatória
meia hora mais tarde, pela mesma via, com qualquer número de Associados presentes,
sendo válidas todas as deliberações e votações.
Os documentos de suporte seguem em anexo à presente Convocatória e serão
publicados, de acordo com os Estatutos, no website da AMARA.
Solicitamos que confirme a sua participação na Assembleia Geral através do email
amara@amara.pt de forma a serem enviados o ID para aceder ao local da reunião, assim
como a respetiva senha de acesso.
Caso necessite de apoio ou informação adicional para acesso à plataforma Zoom poderá
utilizar os nossos contactos habituais: [amara@amara.pt | +351 910 190 055].
Apelando à vossa participação, apresentamos os nossos cumprimentos.
Atentamente,
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