EDITAL
José Manuel de Jesus Carreiro, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, porque lhe foi requerido pela Direção, nos termos da
alínea a) do n.º 3 do artigo 35.º dos Estatutos, 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 Extraordinária, no dia 11
de Julho de 2016, pelas 20 horas, no Quartel Major Cunha, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1: Informações.
Ponto 2: Aprovação de uma candidatura a submeter ao POSEUR destinado a Intervenções na
rede de infraestruturas para reforço da operacionalidade (3º Aviso-Concurso), no âmbito do
Aviso-Concurso POSEUR-10-2016-50 para apresentação de candidaturas, Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos (POSEUR), Eixo Prioritário 2 - Promover a adaptação
às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos (Fundo de Coesão); Prioridade de Investimento
(Pi) 5.2 Promoção de investimentos para abordar riscos específicos, assegurar a capacidade de
resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de catástrofes.
Ponto 3: Aprovação de uma candidatura a submeter ao POSEUR destinado à aquisição de
veículos operacionais de proteção e socorro – 1.º Aviso, no âmbito do Aviso-Concurso
POSEUR-10-2016-51 para apresentação de candidaturas, Programa Operacional Sustentabilidade e
Eficiência no uso de Recursos (POSEUR), Eixo Prioritário 2 - Promover a adaptação às alterações
climáticas e a prevenção e gestão de riscos (Fundo de Coesão); Prioridade de Investimento (Pi) 5.2
Promoção de investimentos para abordar riscos específicos, assegurar a capacidade de resistência às
catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de catástrofes.
Ponto 4: Outros assuntos de interesse.
Mais se informa que toda a documentação relativa às candidaturas a submeter deverão
encontrar-se disponíveis para consulta, nos oito dias anteriores à data da Assembleia na secretaria da
Associação, dentro do horário normal de expediente. Os documentos poderão ainda ser consultados
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 terá lugar
às 21 horas, em segunda convocatória, com qualquer número de sócios e a mesma ordem de
trabalhos (n.º1 do artigo 36.º dos Estatutos).
Para se constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados em locais
públicos de interesse, bem como em jornal de distribuição local, nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 34º dos Estatutos.

Aljezur, 24 de Junho de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

(José Manuel de Jesus Carreiro)

