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CONVOCATÓRIA 
 

De conformidade com a alínea c) do artigo 33.º; da alínea g) do nº1 do artigo 32º e do artigo 35º do 
Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Évora, convoco a Assembleia-Geral da Irmandade 
da Santa Casa da Misericórdia de Évora para o dia 29 de novembro de 2021, pelas 17:30H na Igreja 
da Misericórdia, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

1. Apresentação, análise e votação do Plano de Atividades e Orçamento de Exploração 
Previsional e Investimentos para o ano de 2022 e parecer do Conselho Fiscal; 

2. Apreciação de proposta e votação da aquisição onerosa de prédio urbano, artigo matricial e 
registral nº 5601, nº 5602, nº 5603, nº 5605, nº 5606, nº 5607, nº 5608, nº 5609, nº 5610, 
nº 5611, nº 5612, nº 5613, nº 5614, nº 5615, nº 5616, nº 5617, nº 5618, nº 5619, nº 5620, 
nº 5621, nº 5622, nº 5623, nº 5624, nº 5625, nº 5626, nº 5627, nº 5628, nº 5629, nº 5630, 
nº 5631, nº 5632, nº 5633, nº 5634, nº 5635, nº 6021; 

3. Outros assuntos de interesse para a Santa Casa da Misericórdia de Évora. 
 

Se à hora marcada não comparecerem a maioria dos Irmãos, a Assembleia terá início meia hora 
depois (18:00H) com qualquer número de Irmãos. 
 

Évora, 12 de novembro de 2021 

O Presidente da Assembleia-Geral 

 

José Luís Tirapicos Nunes 

 
Notas: O Plano de Atividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para o ano de 2022 
bem como os documentos e condições do negócio relativos ao ponto 2 da ordem de trabalhos poderão ser 
consultados no site: www.scmevora.pt ou nos Serviços Administrativos da SCME, a partir da data desta 
convocatória. 
Devido à situação pandémica, a SCME garante as condições preconizadas pelas Autoridades de Saúde 
(higienização das mãos e distanciamento físico) sendo da responsabilidade do Irmão a máscara, que é de uso 
obrigatório. Agradecemos, também, e pelos mesmos motivos, a confirmação da sua presença. 


