Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Vizela
Aviso Convocatório para Assembleia Geral Ordinária
Nos termos do preceituado nas disposições conjugadas do Nº 1 do
artigo 13º, corpo do artigo 15º e alínea a) do Nº 1 do artigo 20º, todos dos Estatutos da
Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela, para os efeitos do
determinado no Nº 3 do artigo 19º dos referidos Estatutos, convoco os Associados a
reunirem-se, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 25 de Março de 2022, pelas 20.30
horas, na sede social desta Real Associação*, com a seguinte ordem de trabalhos:

I- Período antes da ordem do dia:
I-1- Leitura ou dispensa da mesma, discussão e votação da acta da Assembleia
Geral anterior;
I-2- Propostas de emissão de votos de congratulação, saudação, protesto ou
pesar que eventualmente venham a ser apresentadas;

II- Período da ordem do dia:
II-1- Apreciação e votação da Proposta do Conselho de Condecorações para
atribuição da classificação de Sócio Benemérito a Joaquim Ferreira de Almeida;
II-2- Analise, discussão e votação do Relatório e Contas respeitantes ao
exercício de 2021 e tomada de conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal;

III- Período depois da ordem do dia:
III-1- Trinta minutos para outros assuntos de interesse da Associação não
sujeitos a deliberação;
III-2- Leitura e votação da acta minuta da presente Assembleia Geral.
Se à hora designada não estiver presente o número legal de Associados (mais de
metade), conforme determina o § Único do artigo 15º dos Estatutos, a Assembleia
realizar-se-á, trinta minutos depois, pelas 21.00 horas, com os Associados presentes.
*O local em concreto, nas instalações da sede social da RAHBVV, determinar-se-á em função
das regras de segurança, emanadas pela DGS, tendo em conta o número de associados presentes.

Vizela, 08 de Março de 2022.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

(Armindo Fernando Duarte Faria),

