
  

 

 CONVOCATÓRIA 

 
 

 

 

Padre Abel Rodrigues da Costa, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Irmandade da Santa Casa da 

Misericórdia de Resende, no uso da competência estatutária, convoca, nos termos do COMPROMISSO, 

conjugado com o ponto 1, do artigo 60º, do Decreto Lei 172-A/2014, de 14 de novembro, que altera e 

republica o Decreto Lei 119/83, de 25 de fevereiro, a Assembleia Geral da Irmandade, para uma reunião 

ordinária a realizar no dia 16/11/2019, pelas 09:30 h, no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de 

Resende, sito no edifício da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) – Lar de Idosos, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

 
 

1. Leitura e votação da ata da reunião anterior; 

2. Informações; 

3. Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades e do Orçamento Ordinário que contém 

a Conta de Exploração Previsional e o Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para o 

exercício económico de 2020, bem como a apresentação do competente parecer do Conselho 

Fiscal da Irmandade; 

4. Proposta de alteração do mínimo da quota social da Irmandade, com efeitos ao exercício social de 

2020, de acordo com a alínea p) do nº 2 do artigo 25º do Compromisso;  

5. Outros assuntos julgados de interesse e admitidos pela Assembleia nos termos do Compromisso. 

 
 

 

Observação 1 – Chama-se à atenção para o estabelecido no nº 1, do artigo 28º, do Compromisso que 

prevê o início da reunião meia hora mais tarde, no caso de, à hora marcada, não estar presente a maioria 

dos Irmãos. 
 

 

 

Observação 2 – O Plano de Atividades e o Orçamento para o exercício económico de 2020, estarão à 

disposição, para consulta, a partir de 15 dias antes da referida reunião, nos Serviços Administrativos 

Centrais da Santa Casa da Misericórdia de Resende, no horário de expediente, bem como a ata da reunião 

anterior.  
 

 

 

Serviços Administrativos Centrais da Santa Casa da Misericórdia de Resende, 31 de outubro de 2019. 
 

 

O Presidente da Assembleia Geral da Irmandade da SCMR, 

 

                                    (Pe. Abel Rodrigues da Costa) 


