Convocatória (Artº. 21 Nº. 1)
Assembleia Geral Ordinária
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

De acordo com os estatutos e com o regulamento próprio, convoco,
para reunir em Assembleia Geral Ordinária, por meios telemáticos,
devido às medidas de contingência pela aplicação Zoom através:

• ID da reunião: 748 9175 3590
• Senha de acesso: AHBVL
Os

associados

da

Associação

Humanitária

dos

Bombeiros

Voluntários de Lagos, no dia 8 de abril de 2021, pelas 20:00 horas,
devido ao estado de emergência em que estamos a viver, com a
ordem de trabalhos.
Ponto único - Apreciação e votação do relatório e contas da
gerência do ano de 2020 e respetivo parecer do Conselho Fiscal.
Se, à hora marcada, não se encontrarem presentes o número de
sócios necessários para a realização da Assembleia, esta, realizar-se-á
uma hora após (21h), com qualquer número de sócios presentes.
Notas:
1. Em conformidade com os artigos 12 e 14 dos Estatutos, só poderão
exercer o direito de voto os sócios que tiverem as quotas pagas.
2. Por nos encontrarmos em Estado de Emergência, e face às
contingências que a situação o obriga, o acesso ao público
aos serviços administrativos encontra-se interdito, pelo que
os sócios poderão liquidar as suas quotas por transferência
bancária e solicitar a documentação referente à assembleia,
a partir do dia 29 de março de 2021, através do email:
secretaria@bvlagos.pt.
Poderão ainda, consultar a página da AHBVL, em:
https://bvlagos.pt/associacao-2

Lagos, 25 de fevereiro de 2021.

O Presidente da Assembleia Geral

Medalha de C obr e do I nstituto de Socorr os a Náufr agos – 27 de Outubr o de 1982 ! Medalha de H onra do Município de Lagos
“Our o” – 25 de Julho de 1991 ! Crachá Medalha Our o da Liga dos B ombeir os Por tugueses – 28 de Julho de 1991 ! Medalha de
Our o da Liga dos B ombeir os Por tugueses “2 Estrelas” – 14 de Junho de 1997 ! Cr achá de Our o Mér ito da Liga dos B ombei ros
Portugueses – 01 de D ezembr o 1999 ! Medalha de Mér ito Muni cipal “Our o” – 27 de Outubr o de 2002
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