Convocatória
Nos termos do n. 1 do Artigo 24º e da alínea b) do número 1, do Artigo 28º dos
Estatutos (ainda que em data postergada devido à pandemia COVID 19), eu, MARIA
ALEXANDRA PIMENTEL CAMACHO, CONVOCO uma Assembleia-Geral da A.A.P.M. –
Associação de Amigos do Reverendo Padre José dos Santos Ferreira Moura, a reunir
em sessão Ordinária, a realizar no próximo dia 19 de janeiro, às 21h00, com a ordem
de trabalhos abaixo descrita.
Em virtude da gravidade da dita pandemia, esta Assembleia Geral será realizada
com uso de meios telemáticos, por analogia corrente, ao artigo 248.º, n.º 1 e do artigo
377.º, n.º 6, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais, tanto quanto as IPSS são
equiparadas, para o efeito, a SA.
Quer a presente convocatória, quer a respetiva documentação, serão enviados
por correio eletrónico aos associados, cuja autorização se subsume, nos termos do
Decreto de Lei 290-D/99, que institui o regime jurídico dos documentos eletrónicos e
da assinatura digital.
Esta documentação será igualmente publicitada no site da AAPM.
Para garantir a segurança da videoconferência e verificar a qualidade e a identidade
dos participantes na assembleia, esta poderá ser feita por verificação visual, podendo,
após isso e, por vontade do respetivo sócio, ser o registo maioritariamente áudio,
nomeadamente por ocasião das votações.
Será assegurada, nos termos da lei, a gravação da sessão, de modo a poder
registar-se o seu conteúdo.
O voto tem de ser dado “em linha”, com as mesmas precauções.
Ordem de Trabalhos
1) Discussão e Aprovação da Proposta de Plano de Actividades e Orçamento

para o ano de 2022;
2) Outras Informações.
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