SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MEALHADA
Rua Dr. Costa Simões, nº42
Mealhada
Apartado 12
3050–326 MEALHADA
Telef.: 231202378 Fax: 231201378

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Em cumprimento do disposto no Artigo 22º do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia da
Mealhada, convocam-se os Irmãos da mesma para a Assembleia Geral Ordinária a realizar no próximo dia 10 de
abril de 2021 (Sábado), pelas 16:30 h, no Auditório da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, devido à
impossibilidade de se realizar na Sede Social, por necessidade de cumprimento das regras sanitárias
decorrentes da pandemia por Coronavírus, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto único - Eleição dos corpos sociais para o quadriénio 2021/2024;
A mesa de voto estará aberta para os Irmãos exercerem o direito de voto até às 18h00m.
Se à hora marcada para a reunião, não estiverem presentes mais de metade dos irmãos com direito de
voto, a Assembleia funcionará 30 minutos depois (17:00 horas), com qualquer número de Irmãos.
As listas candidatas à eleição dos órgãos sociais, compostas por um número mínimo de dez Irmãos em
pleno gozo dos seus direitos, deverão dar entrada nos serviços administrativos da Misericórdia durante o período
do expediente, até ao dia 5 de abril, inclusive, contra comprovativo, ou, entregues em mão, ao Presidente da
Assembleia Geral. Só podem ser submetidas a sufrágio as listas candidatas acompanhadas da declaração
confirmativa da sua aceitação expressa, assinada por cada Irmão que a integre. As listas são organizadas
separadamente por órgãos, identificando nominalmente os seguintes cargos: o Presidente, Vice-presidente e
secretário da Mesa da Assembleia Geral; o Provedor e o Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho
Fiscal.
Decorrido o prazo de entrega das candidaturas, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral analisa o
processo e, se detetar alguma irregularidade na organização do processo, notificará o primeiro signatário da lista
para que suprima a mesma, afixando-se as listas definitivas no dia 7 de abril.
Mealhada, 25 de Março de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Dr. Manuel Jacinto Gaspar Silva

