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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 27 de 

maio de 2022 (sexta-feira), pelas 21h00m, no Clube Vida (Ex–Casa Vaz), na Rua José Relvas, 98, 

em Golegã. 

 

 

1. Ata da última reunião da Assembleia Geral - aprovação 

2. Apreciação, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas do Exercício do ano de 2021 

anterior, sob parecer do Conselho Fiscal - deliberação 

3. Pedido de autorização para alienação de bens imóveis - deliberação 

4. Proposta para autorização de realização de financiamento bancário, sob parecer do Conselho Fiscal 

– deliberação 

5. Outros assuntos de interesse para a instituição  

 

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, 12 de maio de 2022 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

 

 

Jaime Gonçalves Rosa 
 

Observações: 

Os documentos estarão disponíveis para consulta e download a partir de 23/05/2022, 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, é necessário agendamento prévio por 

telefone ou e-mail. 

 

É recomendado o uso de máscara, considerando a tipologia da sala onde será realizada a reunião. 

 

 
 

Utilize este QR Code para aceder os documentos. Se já está registado, basta seguir o link e colocar a sua password. 
Caso não esteja registado, por favor, aceda a “Área da Irmandade” e registe-se. 
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