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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ 

Mesa da Assembleia Geral 

 

 
CONVOCATÓRIA  

 
 
 

Nos termos do disposto N.º1 do Artigo 23º do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia da Golegã e para dar cumprimento ao disposto na alínea c) do N.º2 do Artigo 
22º, convoco a Assembleia Geral para reunir em sessão ordinária, no dia 29/11/2019, sexta-
feira, pelas 20h30m, no Clube Vida (ex-Casa Vaz), Sala António Simões, sito na Rua José 
Relvas, nº96, em Golegã, com a seguinte: 
 
 

Ordem de Trabalhos 
 

1. Aprovação da(s) Ata(s) da(s) Assembleia(s) Geral anterior(es) - deliberação 
2. Apreciação, discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 

2020 – deliberação 
3. Proposta para alienação do imóvel sito na Rua João Veiga, N.º 19, Mato de Miranda, com 

Artigo Matricial n.º 543 – deliberação 
4. Outros Assuntos de Interesse para a Santa Casa da Misericórdia – apreciação, discussão e 

tomada de conhecimento 

 
Se à hora indicada não estiver presente a maioria legal dos Irmãos inscritos, a Assembleia 
Geral reunirá 30 minutos depois, no mesmo lugar, com qualquer número de presenças, 
conforme o disposto no N.º1 do Artigo 24º do Compromisso. 
 
 

Golegã, 12 de novembro de 2019 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
 

Jaime Manuel Rosa 

 

 

Os documentos estarão disponíveis para a partir de 15/11/2019, através dos meios seguintes: 
a) Na Secretaria, em versão impressa, na Rua João de Deus n.º97, complexo social Campus Misericórdia XXI, 

durante o horário de expediente; 
b) Por correio eletrónico, a pedido de cada membro da irmandade (enviar e-mail para 

geral@misericordiagolega.pt a solicitar documentos) 
c) Através de download, no website oficial da Santa Casa, acedendo a “Área da Irmandade” e registando-se. Depois 

da autorização do registo, poderá aceder a toda a documentação para a Assembleia Geral. 

Utilize o QR Code para aceder aos 
documentos. Por favor, aceda a “Área 

da Irmandade” e registe-se. 

 

 


