FUN D AD A EM 2 4 D E J UL HO D E 1 88 6 - Instituição de Utilidade Pública ao Serviço da Comunidade

Comunicado / informação

Prezados sócios, na sequência do nosso Concelho se encontrar incluído
nos Concelhos de Risco Elevado e não sabermos quando sairemos desta
situação e dado que o plano de atividades e votação do orçamento para o ano
de 2021, dever ser apreciado e aprovado pela Assembleia Geral até

31.12.2020, comunico que esta se realizará no próximo dia 04 de

dezembro de 2020, pelas 20h00, como previsto, mas, por meios
telemáticos, pela aplicação Zoom através:

 ID da reunião: 734 5198 1203
 Senha de acesso: AHBVL
Conforme Aviso de 20 de outubro de 2020, devem os sócios ter as quotas
pagas, para poder exercer o direito de voto.
Mais informo que, devido às medidas de contingência e proibição de
acesso e circulação no edifício, os documentos referentes à Ordem de
Trabalhos, estão à disposição dos associados, para consulta, na receção da
antiga piscina, onde também poderão regularizar o pagamento das quotas,
durante as horas de expediente. Caso pretendam, poderão solicitar os
documentos relativos à reunião para o email:
secretaria.ahbvlagos@gmail.com, os quais vos serão enviados.

Lagos, 18 de novembro de 2020.

O Presidente da Assembleia Geral
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