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CONVOCATÓRIA
A Federação Portuguesa de Motonáutica vai realizar uma Assembleia-Geral ordinária cuja
convocatória tenho o grato prazer de lhe enviar, de acordo com o disposto no artigo 9.º dos
Estatutos da F. P. Motonáutica.
Este acto terá lugar no dia 15 de Novembro de 2021, pelas 15 horas, na Sede Social da Federação
Portuguesa de Motonáutica, sita na Rua Cintura do Porto de Lisboa à Rocha Conde d’ Óbidos,
Edifício 104, 1350-352 Lisboa, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS
1 – Leitura da Convocatória
2 – Leitura, discussão e aprovação da Acta da Assembleia Geral anterior
3 – Apresentação, discussão e votação do Plano de Actividades e Orçamento para 2022
4 – Marcação de Acto Eleitoral para os Órgãos Estatutários da F.P.M. para o próximo quadriénio
5 – Ponto livre
Em obediência ao articulado legal expresso nos Estatutos da Federação Portuguesa de
Motonáutica, nomeadamente o n.º 21 do Artigo 9.º, se à hora marcada não se encontrarem
presentes 2/3 dos Delegados com direito a voto, a mesma decorrerá com qualquer número de
Delegados com direito a voto, decorrido que esteja um período de sessenta minutos, de acordo
com o disposto no n.º 22 do mesmo Artigo 9.º.
O referido direito de voto, a exercer pelos representantes dos Clubes Filiados, até ao limite
máximo de 35 (trinta e cinco), de acordo com o n.º 2 do artigo 9.º dos Estatutos, apenas se aplicará
aos clubes que tenham liquidado as suas taxas de filiação, incluindo a respeitante ao corrente ano
de 2021.
Os documentos de suporte à Ordem de Trabalhos encontram-se à disposição dos filiados e dos
participantes por direito próprio na Assembleia-Geral, para consulta, na Sede da Federação
Portuguesa de Motonáutica, em prazo adequado.

Lisboa, 26 de Outubro de 2021
O Presidente da Assembleia-Geral da F.P.M.
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