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Convocatória Assembleia Geral Extraordinária 2022 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Comunidade Hindu de Portugal, no uso das atribuições que lhe 

confere os estatutos e de acordo com o ponto 3 do nº 2 do artigo 23º, respondendo ao pedido por escrito da 

Direção para o efeito, convoca a todos os associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a 

realizar-se na sua sede sita na Alameda Mahatma Gandhi, em Lisboa, às 17h30 (dezassete horas e trinta minutos) 

do dia 10 de abril de 2022, com a presença de mais de metade dos associados com direito a voto em primeira 

convocação ou 30 (trinta) minutos mais tarde, com a presença de qualquer número de associados, de acordo com 

o ponto 1 do artigo 25º dos Estatutos. 

De acordo com o requerimento da Direção a reunião terá a seguinte Ordem dos Trabalhos: 

 

 Apresentação de Atividades 

 Outros assuntos de interesse para os (as) Associados (as). 

 

Mais se informa que, de acordo com o ponto 5 artigo 24º, os documentos referentes à Ordem de Trabalhos se 

encontram disponíveis para a consulta dos associados na secretaria da CHP e sítio institucional (site 

http://www.comunidadehindu.org/noticias-2022/) 

Relembra-se que para poder participar na Assembleia Geral Ordinária e exercer o seu direito de voto, cada 

associado deverá ter as suas quotas em dia (o mês de março de 2022, inclusive), conforme artigo 11º nº 1 em 

conjugação com o artigo 8º ponto 1 dos estatutos. As mesmas poderão ser liquidadas na secretaria da 

Comunidade Hindu de Portugal até ao dia 6 de abril de 2022, isto é, até 48h úteis antes da Assembleia Geral 

Ordinária, para que possam participar na mesma. 

O caderno eleitoral, devidamente atualizado poderá ser consultado pelos Associados, na Sede da Comunidade 

Hindu de Portugal. Na eventualidade de não poder estar presente, poderá delegar a sua participação em qualquer 

outro associado, bastando apenas que preencha procuração para o efeito, nos termos do ponto 5 do artigo 11º 

dos Estatutos. 
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Mais se informa, que todas as convocatórias foram e serão sempre enviadas por e-mails conforme o artigo 24º, 

ponto 2 alínea b) dos Estatutos. 

 

Solicito também a compreensão de todos os sócios para que, num espírito colaborativo de proteção individual e 

coletiva, sejam rigorosamente observadas as orientações da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente no 

cumprimento dos procedimentos de segurança sanitária, entre as quais se destacam: 

- Cumprimento das regras de etiqueta respiratória; 

- O uso obrigatório de máscara; 

- Higienização/desinfeção das mãos com solução à base de álcool, disponibilizado à entrada da sala. 

- Distanciamento social 

 

A MAG informa também que os comunicados que pretendam sejam lidos e registados em acta, deverão ser 

enviados por email para assembleia.geral@comunidadehindu.org  até 24h antes, isto é, até o dia 9 de abril de 

2022. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Lisboa, 25 de março de 2022 

 

 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

 

 


