
Associaçào de Pals e Encarregados de Educaçào da Escola Secundária EmIdlo Navarro
Avenida Rainha Dona Leonor, 2809-009 Almada

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E ELEITORAL

C0Nv0cATORIA

Ao abrigo dos Estatutos da Associaçào de Pals e Encarregados de Educacão da Escola Secundária

EmIdlo Navarro e no seguimento de Assembleia Geral de Pals e Encarregados de Educaçäo do

passado dia 30 de novembro, convocam-se todos os Pals e Encarregados de Educacäo para uma

Assemblela Geral Extraordinária e Eleitoral a realizar na escola, no dia 19 de dezembro de 2022

pelas 18 horas, corn a seguinte Ordern de Trabaihos:

1 - Eleição da Mesa da Assernbleia Geral que conduzirá os trabaihos

2 - Inforrnaçöes sobre a Associação de Pais

3 - Apresentaço das candidaturas aos Orgäos Sociais em 2022/2023 e respetivos Orçarnento

e Piano de Atividades

4 - Eieiçào dos Orgos Sociais para o rnandato 2022/2023

5 - Discussào e deiiberacäo do Piano de Atividades de 2022/2023

6 - Discussão e deiiberação do Orçarnento de 2022/2023

7 - Discussào e deiiberaçäo sobre o valor da quota para 2022/2023

A assembieia de voto funcionará entre as l9hOOm e as 19h30. A Tomada de Posse dos membros

eieitos dos Orgäos Sociais decorrerá imediatamente a seguir ao terrno da Assernbieia Geral.

Aimada, 8 de dezernbro de 2022

7 icClAaA::

ioo Abrantes (Presidente da Mesa da Assembleia Geral 2018-2020)

A assembleia geral considera-se legalmente constitulda se estiverem presentes, pelo menos, mais de

metade dos associados, funcionando mela hora mais tarde corn qualquer ntimero de associados.

APRESENTAçAO DE CANDIDATURAS

As candidaturas deverào ser entregues a Mesa da Assernbleia Geral, ate ao dia 19 de dezembro, ate ao
ponto 3 da Ordern de Trabaihos da presente ConvocatOria.

Nas candidaturas, deve constar norne cornpleto, assinatura, cargo e órgo a que cada elernento se
candidata e deverá ser indicado urn norne e contacto de urn rnandatário.

Os cargos so Os que constarn dos Estatutos, podendo ser apresentados suplentes para todos os Orgàos
Sociais.

As candidaturas devern ainda apresentar propostas de Orçarnento e Piano de Atividades.

ESTATUTOS E INFORMAçOES

Por favor, consuite o Diário da RepibIica, 2 série, N 210, 31 de Outubro de 2007 (Anüncio n2 7359/2007)
e acornpanhe este processo no portal do agruparnento ern www.aeen.pt


