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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ 

Mesa da Assembleia Geral 

 

 
CONVOCATÓRIA  

 
 

Nos termos do disposto nos Artigos 22.º e 23.º do Compromisso da Irmandade, convoco a 
Assembleia Geral da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ para reunir, em primeira 
convocatória, no dia 30 de novembro de 2020 (segunda-feira), pelas 20h30m, no Clube Vida, 
sito na Rua José Relvas, nº98, em Golegã, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

1. Apreciar, discutir e votar o Plano de Atividades e Orçamento, Planos de Exploração 

Previsional e de Investimentos para o exercício de 2021; 

2. Apreciar, discutir e votar o Plano Estratégico para o quadriénio 2020/2023; 

3. Outros Assuntos; 

 
Nos termos do disposto no N.º 1 do Artigo 24.º do Compromisso, a Assembleia Geral reúne à 
hora marcada na convocatória, se estiver presente mais de metade dos Irmãos com direito 
de voto, ou 30 minutos depois, com qualquer número de presenças. 
 
  

Golegã, 13 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
 

Jaime Manuel Rosa 
 

Observações: 

Os documentos estarão disponíveis para consulta e download a partir de 24/11/2020, no website institucional da Santa 
Casa da Misericórdia da Golegã – www.misericordiagolega.pt – na área reservada à Irmandade, podendo ainda ser 
solicitados através do correio eletrónico geral@misericordiagolega.pt ou em versão impressa, nos serviços de 
Secretaria. Considerando os horários reduzidos da Secretaria, devido a crise epidemiológica do novo coronavírus, é 
necessário agendamento prévio por telefone ou e-mail. 
 

 
É obrigatório o uso de máscara e o cumprimento das regras de distanciamento social e de etiqueta respiratória. Para 
que possamos criar as condições logísticas adequadas às medidas de segurança, solicitamos confirmação prévia de 
presença. 
 

    

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

da Irmandade” e registe-se 
 

 

http://www.misericordiagolega.pt/
mailto:geral@misericordiagolega.pt
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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE 30/11/2020 
Clube Vida, Rua José Relvas, n.º98 - Golegã 

 

REGRAS DE SEGURANÇA 
 

Considerando a necessidade de implementação de medidas restritivas, devido à crise pandémica, 
informamos, para os devidos efeitos, das regras de segurança impostas: 
 

 

 

LOTAÇÃO MÁXIMA DA SALA DA ASSEMBLEIA GERAL: 20 PESSOAS 

 

 

 

OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA:  

 

 

 

OBRIGATÓRIO DESINFETAR AS MÃOS (1) ANTES DA ENTRADA NA SALA 

 

 

 

OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE AFASTAMENTO SOCIAL  

 

 

 

OBRIGATÓRIO CUMPRIR AS REGRAS DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA 

 
(1) A SCMG providenciará SOLUÇÃO DE ALCOOL GEL para desinfeção das mãos, à entrada 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

Considerando a lotação da sala, eventualmente insuficiente para acomodar os membros da 
Irmandade presentes na reunião, importa garantir que todos possam exercer o seu direito de voto 
na aprovação do Plano de Atividades e Orçamento, Planos de Exploração previsional e de 
Investimentos para 2021, assim como o Plano Estratégico para o quadriénio 2020/23, além de que 
possam ver esclarecidas todas as dúvidas, eventualmente suscitadas, adotam-se os seguintes 
procedimentos extraordinários: 
 

 Serão preparadas duas salas, uma para realização da Assembleia Geral (Sala 1) e outra (Sala 

2) para prestação de esclarecimentos a membros da Irmandade que possam não ter lugar na 

primeira; 

 Sobre os documentos a discussão e aprovação, podem ser solicitados esclarecimentos por 

escrito, por e-mail (provedor@misericordiagolega.pt) entre os dias 24 e 29/11/2020; 

mailto:provedor@misericordiagolega.pt
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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ 

 

 

FORMA DE OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 

Atendendo ao facto de serem documentos relativamente volumosos, aconselhamos à sua 
apreciação atenta antes da Assembleia Geral, documentos esses que ficarão disponíveis a partir do 
dia 24/11/2020, podendo ser obtidos das seguintes formas: 

 Através de download, em www.misericordiagolega.pt na área reservada à Irmandade; 

 Por solicitação através do e-mail geral@misericordiagolega.pt , em versão digital ou 

impressa; 

 Através dos telefones 249 979 110 ou 969 787 942, em versão digital ou impressa; 

 

CONFIRMAÇÕES DE PRESENÇAS 
 

Para que possamos preparar o organizar a Assembleia Geral nas devidas condições de segurança 
sanitária que as circunstâncias exigem, solicitamos o favor da confirmação de presenças, até às 17 
horas do dia 27/11/2020, das seguintes formas: 

 Para o e-mail geral@misericordiagolega.pt  

 Por telefone: 249 979 110 ou 969 787 942 

 
 

REGRAS DE ACESSO E CIRCULAÇÃO 
 

 Devem ser evitados cruzamentos no Acesso à Sala da Assembleia Geral e Sala complementar; 

 À medida que vão entrando, as pessoas deverão ocupar os lugares da frente para trás; 

 A saída far-se-á pela ordem dos lugares, de trás para a frente; 

 Nos espaços de circulação, deve circular-se pela direita dos corredores, de acordo com layout 

seguinte; 

 

http://www.misericordiagolega.pt/
mailto:geral@misericordiagolega.pt
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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ 

 

CIRCUITOS E LOCALIZAÇÃO DA SALA DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

 

 


