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Padre Dr. Joaquim Correia Duarte, Presidente em exercício da Mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da 

Misericórdia de Resende, no uso das suas competências estatutárias, e nos termos do disposto nos artigos 

25º-nº2 b), 26.º - nº 5 a), 27º- nº 1, 30º - nº3, 34º- nº 4 do “Compromisso”, e dos artigos 3º - n.º 1, e 16.º - nº 

2, do “Regulamento Eleitoral”, convoca a Assembleia Eleitoral de Irmãos para uma reunião extraordinária, a 

realizar no dia 20 de Fevereiro de 2016, pelo período das 13,30 às 17 horas, no Salão Nobre da Santa Casa 

da Misericórdia de Resende, sito no Edifício da ERPI - Lar de Idosos, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
Ponto único: Eleição Intercalar da Mesa da Assembleia Geral, da Mesa Administrativa e do Conselho 

Fiscal ou Definitório, para prosseguir e completar o mandato social que se concluirá em 31 de 

Dezembro 2018 

(Artigo 32º nºs 1 a 3 do Regulamento Eleitoral) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Serviços Administrativos da Santa Casa da Misericórdia de Resende, 29 de Janeiro de 2016 

 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL, 

 
 

(Pe. Joaquim Correia Duarte) 

 

OBSERVAÇÕES: 

1.----Chama-se à atenção para o estabelecido no n.º 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. 

2.----O acto eleitoral processar-se-á ininterruptamente, em sistema de urna aberta, no indicado período das 

13,30 (ou 14 h) às 17 horas. (artigo 27º, nº 1 do Regulamento Eleitoral). 

3.----A Relação dos Irmãos eleitores (Caderno Eleitoral), depois de devidamente organizada e aprovada em 

reunião extraordinária pela Mesa Administrativa demissionária, nos termos do artigo 12º do “Regulamento 

Eleitoral” e do artigo 37º nº 2 e 3 do “Compromisso”, está afixada nos Serviços Administrativos Centrais da 

Instituição, sitos no rés-do-chão do edifício do Lar Hotel Dr. José Dias Gabriel, a partir de 5 de Fevereiro de 

2016, onde pode ser consultada.  

4.----Nos termos do artigo 38º, nºs 1 a 5 do Compromisso, e dos artigos 18º e 19º do Regulamento Eleitoral, as 

listas concorrentes têm de dar entrada no Serviços Administrativos Centrais, até às 17,30 horas do dia 10 de 

Fevereiro de 2016, devendo conter os nomes completos e os números dos Irmãos efectivos e suplentes, com 

especificação do órgão e cargo para que são propostos, e com aceitação expressa dos mesmos, mediante 

assinatura de cada um dos candidatos.  

5.---- Nos termos do artigo 5º do Regulamento Eleitoral, e do artigo 8.º - nº 1 b) do Compromisso, só têm 

direito a voto os Irmãos admitidos há mais de um ano cujo termo legal é o último dia do mês anterior ao das 

eleições, que tenham as suas quotas em dia, e não se encontrem suspensos. Se algum Irmão tiver as quotas em 

atraso pode regularizar a situação até ao momento de votar, apresentando o respectivo comprovativo à Mesa 

Eleitoral.  

6.----Todos os Irmãos que pretendam votar, devem, na medida do possível, trazer consigo o seu “Cartão de 

Irmão”.  

7.----Feita a contagem dos votos entrados na urna, e apurados os resultados, os mesmos serão publicados de 

imediato, e, pouco depois, pelas 17,30 horas, será dada posse aos novos Corpos Sociais eleitos, em acto 

público, no mesmo local da votação. 
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