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ASSUNTO I SUBJECT:

PORTUGAL

FUTEBOL COM TALEilTO

DATA I DATE:

Convocatória de reunião extraord¡nária da Assembleia Geralda LIGA 31/0s117

CONVOCATORIA

Nos termos do n.o 'l do ortigo 40.o e do n.o I do ortigo 42.o dos Estotutos do Ligo Portugueso

de Futebol Profissionol, convoco os ossociodos no pleno gozo dos seus direitos, o reunir em

ossembleio gerol extroordinório no dio l2 de junho de 201 Z, pelos 14h00 (com continuoçõo

no dio l3 de junho de 2012, pelos ,l0h00, 
coso, por quolquer motivo, nÕo se concluom no

primeiro doto definido), no Auditório JoÕo Aronho, no sede do LIGA com o seguinte:

ORDEM DE TRABATHOS

l. Aprecioçõo, discussõo e votoçÕo de propostos Direçõo de olteroçöo oo

Regulomento dos Competições orgonizodos pelo Ligo Portugueso de Futebol

Profissionol.

2. AprecioçÕo, discussõo e votoçõo de proposto de olteroçõo dos ortigos 2l.o e

89.o - B do Regulomento dos CompetiçÕes orgonizodos pelo Ligo Portugueso de

Futebol Profissionol opresentodo pelo ossociodo Clube de Futebol Uniöo dq

Modeiro - Futebol, SAD.

3. Outros ossuntos de interesse ossociotivo.

Nos termos do n.o 2 do ortigo 42." dos Esfotutos, encontrom-se disponíveis no Ligo os documenlos necessÓrios pqro serem

presentes no Assembleio Gerol. Sem prejuízo, por focilidode de onólise, seröo os mesmos remetidos poro os endereços

eletrónicos indicodos pelos ossociodos nos termos do ponlo XIX do CO n.' l/ló-12. Nos lermos estoiufórios, o qssembleio só

pode funcionor, em primeiro convocqtório, com o presenço de moiorio obsoluto dos qssociodos com direito o voto. Quqndo

nöo se veritique no primeiro convocoçõo esse quórum, deve ser convocodo novo reuniöo com um intervolo mínimo de 30

minulos e, se qindo nõo houver quórum, pqro umo horo depois, desde que estejo presenle um ferço dos seus membros com

direito q voto. Se opós o terceiro convocotório do reuniÕo nõo esliver presenfe um terço dos seus membros com direilo o

volo, convoco-se novo reuniÕo, decorridos que sejom 30 minutos com os membros presentes que tenhom direilo q voto,

sendo o voloçÕo tomodo por moiorio qbsoluto do número de votos dos ossociodos presenles. Os ossociodos designom um

ou dois delegodos, cujos poderes sõo verificodos pelo Presidente do Meso do Assembleio Gerol otrovés do onÓlise dos

respe credenciois, nõo se podendo fozer representor por outros qssociodos.

do Meso do Assembleio Gerol
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