
EDITAL 

José Manuel de Jesus Carreiro, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, convoca, por este meio e 
em conformidade com as disposições legais aplicáveis e os estatutos da Associação, 
todos os sócios da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur a 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, no dia 23 de março de 2017, pelas 20 
horas, no Quartel Major Cunha, com a seguinte agenda de trabalhos: 

 Ponto 1: Informações. 

 Ponto 2: Apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas e o Parecer do 
Conselho Fiscal, referente ao ano 2016. 

 Ponto 3: Apresentação, discussão e votação de uma proposta da Direção para 
alteração ao Acordo Coletivo de Trabalho da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Aljezur, nomeadamente a sua Tabela de Progressão. 

 Ponto 4: Outros assuntos de interesse. 
 
O Relatório e Contas e o Parecer do Conselho Fiscal deverão estar patentes à 

consulta dos sócios, nos oito dias anteriores à realização da Assembleia Geral (artigo 35.º, 
n.º 2, alínea c) dos Estatutos) na secretaria da Associação, dentro do horário normal de 
expediente. O documento poderá ainda ser consultado através da página da internet da 
Associação em www.bvaljezur.pt. 

 
Se à hora marcada não se encontrarem presentes a maioria dos sócios, a 

Assembleia Geral terá lugar às 21 horas, em segunda convocatória, com qualquer 
número de sócios e a mesma agenda de trabalhos (n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos). 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser 
afixados nas instalações da Associação e em quaisquer outros locais julgados de 
interesse para melhor divulgação, bem como em jornal de distribuição local, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 34.º dos Estatutos. 

(José Manuel de Jesus Carreiro) 

Aljezur, 17 de fevereiro de 2017 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 
 
 

 
 

Assembleia Geral Ordinária 
 

 
 
 
 

 

 


