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Convocoçõo de reun¡õo exlroordinório do Assembleio Gerol

CONVOCATóRIA
Nos termos do n.o ì, do ortigo 40.", do ortigo 4l

.o

e dos n.os

1

e 2,

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 dio29 de junho de 2018, pelos llh00, no oudÌtório Joöo
Aronho, no sede do LIGA, com o seguinle:

ORDEM DO DIA

l.

AprecioçÕo, discussöo e votoçÕo dos propostos de olteroçÕo oo Regulomento dos
Competições orgonizodos pelo Ligo Portugueso de Fufebol Profissionol opresentodos
pelo DireçÕo do Ligo;

2.

AprecioçÕo, discussÕo

e votoçöo dos propostos de olteroçõo oo Regulomento

Disciplinor dos compeliçöes orgonizodos pelo Ligo Portugueso de Futebol Profissionol

opresentodos pelo DireçÕo do Ligo;

3.

Outros ossuntos de interesse ossociotivo.

do n.o 2 do ortigo 42.o dos Estotulos, enconlrom-se disponíveis no sede do Ligo os documentos
necessórios poro serem presenies no Assembleio Gerol. Sem prejuízo do disposto no referido normo, por
focilidode de onólise, seröo os mesmos remeïidos poro os endereços eletrónicos indicodos pelos ossociodos
Nos termos

nos lermos do ponto XIX do CO n.o Ol /17-18. Os ossociodos podem, oté oo terceiro dio úiil onterior ò

dolo do

reuniöo, opresenior, por escrilo, os propostos concretos sobre os pontos do ordem do dio que pretendom
submeter ò oprecioçõo do Assembleio Gerol.
Nos lermos esloÌulórios,

o ossembleio só pode funcionor, em primeiro convocotório, com o presenço de

moiorio obsoluto dos ossociodos com direilo o voto. Quondo nöo se verifique no primeiro convocoçÕo o
quórum previslo no número onterior, deve ser convocodo novo reuniÕo com um intervclo mínimo de 30 minuTos
e, se oindo nöo houver quórum, pode ser convocodc poro umo horo depois, desde que estejo presenTe um
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terço dos seus membros com direito o voto. Se opós o terceiro convocolório do reuniöo nõo esfiver presenle
um terço dos seus membros com direito o volo, convoco-se novo reuníõo deconidos que sejom 30 minulos

com os membros presenles que tenhom direifo o voto, sendo o votoçõo Ìomodo por moiorio obsolulo do
número de votos dos ossociodos presenfes.
Os ossociodos designom um ou dois delegodos, cujos poderes sõo verificodos pelo Presidente

do Meso do

Assembleio Gerol otrovés do onólise dos respelivos credenciois, nöo se podendo fozer representor por oulros
ossociodos.

osto

dq Meso do Assembleio Gerol
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