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JOAQUIM CORREIA DUARTE, presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Resende, usando os poderes e 

cumprindo os deveres que lhe estão atribuídos pelo “COMPROMISSO” e pelo 

“REGULAMENTO ELEITORAL” da Santa Casa da Misericórdia, aprovados 

respectivamente em 30 de Maio e 21 de Novembro de 2015, faz público o 

seguinte: 

 

EDITAL 

 

Encontrando-se demissionária a Mesa Administrativa da Santa Casa da 

Misericórdia, pelo pedido de demissão de dois dos seus membros e renúncia 

do único suplente que restava, apresentados nos serviços da Secretaria 

Geral da Irmandade, em 14 e 18 de Janeiro de 2016, respectivamente, 

pedidos que aceitei atendendo aos motivos expostos, e não havendo já 

membros suplentes suficientes para suprir as suas falhas, 

 

Encontrando-se vagos todos os cargos do Conselho Fiscal ou Definitório, por 

renúncia apresentada nos serviços de secretaria por todos os seus membros 

efectivos e suplentes, em 18 de Janeiro de 2016, 

 

Encontrando-se vagos a maioria dos cargos da Mesa da Assembleia Geral, 

por renúncia de dois dos seus três membros, apresentada nos serviços de 

secretaria, em 20 de Janeiro de 2016, 

 

Anuncio a abertura de processo eleitoral intercalar, para eleição dos três 

órgãos sociais acima descriminados, para prosseguirem e completarem o 

mandato dos ditos corpos sociais eleitos em 13 de Dezembro de 2014, e cujo 

termo legal acontecerá no final do mês de Dezembro de 2018. 

 

Oportunamente será publicitada e enviada convocatória, com indicação da 

data e do local do acto eleitoral. 

 

Resende, Santa Casa da Misericórdia, 20 de Janeiro de 2016 

´ 

O Presidente da Assembleia Geral; 
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CALENDARIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL  

anunciado no presente edital 

 

a) – Dia 20 de Janeiro /2016 ---Afixação do Edital que anuncia a abertura 

do Processo Eleitoral; 

 

b) – Até ao dia 04 de Fevereiro – Reunião extraordinária da Mesa 

Administrativa em exercício, para aprovação do Caderno Eleitoral; 

 

c) – Até ao dia 15 de Fevereiro – Apresentação de reclamações sobre o 

Caderno Eleitoral; 

 

d) – Dia 01 de Fevereiro, afixação e envio da Convocatória para a 

realização do Acto Eleitoral;  

 

e) - Até ao dia 10 de Fevereiro, entrega de listas concorrentes ao acto 

eleitoral; 

f) – Dia 20 de Fevereiro, realização do Acto Eleitoral; 

g) – Às 17 horas do dia 20 de Fevereiro, proclamação pública dos 

resultados eleitorais;  

h) – Às 17,30 horas do dia 20 de Fevereiro, acto solene e público da 

tomada de posse dos Corpos Sociais eleitos.  

 

NOTA: Em caso de empate, o acto eleitoral será repetido no dia 27 de 

Fevereiro.  

 

Resende, Santa Casa da Misericórdia, 20 /01 /2016 

 

O Presidente da Assembleia Geral 
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