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Convocoçõo de reuniõo ordinório do Assembleio Gerol 19/06/18

CONVOCATORIA

Nos termos do disposto no olíneo o), do n.o l, do ortigo 39.o e no n.o l, do ortigo 4l.o e nos n.os 'l e 2.

do ortigo 42.o dos Estotutos do Ligo Portugueso de Futebol Profissionol (Estotutos), convoco os

ossociodos no pleno gozo dos seus direitos, o reunir em ossembleio gerol ordinório no dio 29 de junho

de 2018, pelos 10h00, no sede do Ligo Portugueso de Futebol Profissionol, com o seguinte:

ORDEM DO DIA

Ponto único: oprecioçõo, discussÕo e votoçÕo do proposto de orçomento e plono

de otividodes poro o ono 201812019, opresentodo pelo DireçÕo.

Nos lermos do n.o 2 do oriigo 42." dos Eslotulos, encontrom-se disponíveis no sede do Lîgo os documentos
necessórios poro serem presentes no Assembleio Gerol. Sem prejuizo do disposlo no referido normo, por
focilidode de onólise, serõo os mesmos remelidos poro os endereços eletrónicos indicodos pelos ossociodos
nos termos do ponto XIX do CO n.o O1/17-18. Os ossociodos podem, oté oo terceiro dio Útil onterior ò doto do
reuniöo. opresenior, por escrito, os proposÌos concretos sobre os pontos do ordem do dio que prelendom
submeter ò oprecioçõo do Assembleio Gerol.

Nos termos estolutórios. o ossembleio só pode funcionor, em primeiro convocolório, com o presenço de
moiorio obsoluto dos ossociodos com direito o volo. Quondo nõo se verifique no primeiro convocoçÕo o
quórum previsTo no número onlerior, deve ser convocodo novo reuniõo com um inlervolo mínimo de 30 minutos
e, se oindo nÕo houver quórum, pode ser convocodo poro umo horo depois, desde que estejo presente um
ierço dos seus membros com direiio o voto. Se opós o terceiro convocotório do reuniõo nÕo estiver presente
um Ierço dos seus membros com direito o voto, convoco-se novo reuníõo decorridos que sejom 30 minutos
com os membros presentes que tenhom direito o voto, sendo o voloçõo tomodo por moiorio obsoluto do
número de volos dos ossociodos presenles.

Os ossociodos designom um ou dois delegodos. cujos poderes sÕo verificodos pelo Presidenle do Meso do
Assembleio Gerol otrovés do onólise dos respetivos credenciois, nÕo se podendo fozer representor por outros

osto
do Mesq do Assembleio GerolP
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