
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE MARÇO DE 2016 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Março de dois mil e dezasseis na sala de reuniões da Irmandade e 
Definitório da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, pelas dezoito horas, reuniu, em segunda 
convocatória, a Assembleia Geral Ordinária, nos termos que o Compromisso prevê, presidida pelo Irmão 
Eng.º Hermínio Paiva Fernandes Martinho, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, secretariado pelos 
Irmãos Dr. Alexandre António Oliveira Reis e Eng.º Fernando Gonçalves Ribeiro Trindade, a fim de ser posto 
à consideração e votação dos Irmãos, o conteúdo da Convocatória, datada de vinte e nove de Fevereiro de 
dois mil e dezasseis, cuja Agenda de Trabalhos é a seguinte: --------------------------------------------------------------- 

1) Apreciação e votação do Relatório e Contas de Gerência do ano de 2015; ----------------------------------- 
2) Ratificação de Regulamentos Internos; --------------------------------------------------------------------------------- 
3) Aprovação da celebração de um contrato de comodato com Associação Académica de Santarém; -- 
4) Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Presidente da Mesa deu início à Assembleia quando eram dezoito horas, com vinte e nove Irmãos 
presentes, os quais saudou e a quem agradeceu a presença. Desejou um excelente mandato aos Órgãos 
Sociais que tomaram posse no início do corrente ano. Informou os presentes da impossibilidade dos Irmãos 
José Júlio Rosa Eloy e Gonçalo Bernardes Silva Rosa Eloy estarem presentes. Propôs um minuto de silêncio, 
que foi respeitado, em memória do Irmão Vasco Viegas de Sá Nogueira, de cujo falecimento se teve 
conhecimento após a última Assembleia Geral. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Mesa leu a Ordem de Trabalhos e informou que a Ata da Assembleia Geral Ordinária 
anterior - 26 de Novembro de 2015 – tinha sido publicada no portal da Misericórdia, pelo que a colocou a 
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Passou à Ordem de Trabalhos, dando a palavra ao Provedor, Eng.º Mário Augusto Carona Henriques 
Rebelo, para apresentação do: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Um: Apreciação e votação do Relatório e Contas de Gerência do ano de 2015 ----------------------------- 
 
Antes da apresentação, informou que foram colocados à disposição dos Irmãos na Secretaria da 
Misericórdia, a partir do dia 14 de Março de 2016, conforme estipula o n.º 4 do artigo 30.º do 
Compromisso, e ainda no Portal da SCMS, em www.scms.pt, as Contas de Gerência e os Regulamentos 
Internos, informou ainda que os documentos eram muito extensos e por forma a agilizar a Assembleia seria 
desnecessária a apresentação dos mesmos, pelo que se colocava à disposição dos Irmãos presentes para o 
esclarecimento de duvidas relacionadas com o Relatório e Contas de Gerência do exercício económico de 
2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Terminada a intervenção do Provedor, o Presidente da Mesa da Assembleia solicitou aos Irmãos a 
apresentação das suas sugestões ou dúvidas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Interveio o Irmão Ludgero Mendes mostrando a sua disponibilidade para colaborar com a Misericórdia de 
Santarém no que a Mesa Administrativa achasse por conveniente. Informou ainda que não tinha gostado 
do discurso do Sr. Provedor na Assembleia Eleitoral e que tinha tido o cuidado de o dizer diretamente ao Sr. 
Provedor e que esperava um discurso magnânimo, mas foi no sentido contrário, ou seja, “cá estamos como 
adversários”, passado isto felicitou a Mesa Administrativa pelo trabalho desenvolvido, mas mostrou a sua 
preocupação com os resultados negativos apresentados nas contas dos últimos anos, nomeadamente na 
rubrica de gastos com pessoal que teve um acréscimo de mais de duzentos mil euros e na rubrica de 
imparidades de dívidas a receber. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Não havendo mais questões colocadas, o Presidente da Assembleia solicitou à Revisora Oficial de Contas, 
Dra. Sandra Simões, para fazer a leitura da Certificação Legal de Contas, o que foi feito. --------------------------- 
 
Após a leitura da Certificação Legal de Contas, convidou o Presidente do Conselho Fiscal, Dr. António 
Delgado, a ler o Parecer daquele Órgão, sobre o Relatório e Contas de Gerência do ano de 2015, o que foi 
feito, tendo aproveitado a sua intervenção para informar os Irmãos presentes que as demonstrações 
financeiras têm sido acompanhadas com bastante rigor pelos Técnicos, pelo Contabilista Certificado e pela 
Revisora Oficial de Contas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acabou por propor que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Seja aprovado o Relatório Anual, o Balanço, a Demonstração de Resultados e Relatório Anexo. ---------- 
------ Seja aprovada a proposta da Mesa Administrativa, de aplicação do Resultado Líquido do Período na 

Conta de Resultados Transitados. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De novo o Presidente da Mesa solicitou a intervenção dos Irmãos para apresentarem os seus pedidos de 
esclarecimentos ou dúvidas e dado que não houve intervenções, submeteu a votação o Relatório e Contas 
de Gerência do Ano de 2015, tendo sido aprovados por maioria com uma abstenção. ------------------------------ 
 
O Presidente passou, então, ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, ou seja: ------------------------------------ 
Ponto Três: Ratificação de Regulamentos Internos -------------------------------------------------------------------------- 
 
Os Regulamentos Internos presentes à Assembleia Geral e que foram disponibilizados previamente para 
consulta dos Irmãos, conforme referido no início da sessão, foram uniformizados face ao processo de 
qualidade, pelo que foram colocados à votação individual os Regulamentos Internos das seguintes 
respostas sociais: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) - S. Domingos (1.ª Edição – 3.ª Versão); -------------------------- 

• Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) – Santarém (1.ª Edição – 2.ª Versão); ----------------------------- 

• Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) – Lar de Grandes Dependentes (1.ª Edição – 3.ª Versão); --- 

• Centro de Atividades Tempos Livres (CATL) – “Quinta do Boial” (1.ª Edição – 2.ª Versão); -------------- 

• Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) (1.ª Edição – 4.ª Versão); --------------------------------------------------- 

• Centro de Dia (1.ª Edição – 3.ª Versão); ------------------------------------------------------------------------------- 

• Creche – “Os Amiguinhos” (1.ª Edição – 5.ª Versão); --------------------------------------------------------------- 

• Estabelecimento de Educação Pré-Escolar – “Os Amiguinhos” (1.ª Edição – 4.ª Versão). ----------------- 
 
Os documentos foram colocados à votação individual e todos ratificados por unanimidade. --------------------- 
 
O Presidente passou, então, ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, ou seja: ------------------------------------ 
Ponto Três: Aprovação da celebração de um contrato de comodato com Associação Académica de 
Santarém --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Provedor usou da palavra, para informar que em relação a este ponto não havia documentação no portal 
da SCMS. Informou ainda que a Associação Académica de Santarém pretende fazer uma candidatura em 
sede do Portugal 2020 para reabilitar o prédio do qual é inquilino, e que o contrato de comodato é um 
mecanismo legal que permite efetuar a candidatura. ------------------------------------------------------------------------ 
 
O Irmão Ludgero Mendes solicitou a palavra para dizer que tinha constatado que não havia documentação 
disponível para consulta, e que se tinha dirigido aos Serviços Administrativos e Financeiros para efetuar 
essa consulta e que foi informado que não havia documentos para disponibilizar sobre este ponto da 
Agenda. Atendendo que os termos do contrato de comodato na sua opinião deveriam ser disponibilizados 
para consulta, se iria abster na votação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 



A Irmã Maria Madalena Neto D’Almeida Duarte interveio para corroborar a opinião do Irmão Ludgero 
Mendes e pediu à Mesa que retirasse este ponto da agenda de trabalhos. -------------------------------------------- 
 
O Sr. Provedor achou pertinente a retirada do ponto da agenda de trabalhos e o Presidente da Assembleia 
referiu que não se sentia confortável para colocar o ponto à votação sem que os Irmãos conhecessem 
devidamente o documento, pelo que o mesmo foi retirado da agenda de trabalhos. ------------------------------- 
 
O Presidente passou, então, ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, ou seja: ------------------------------------ 
Ponto Quatro: Outros assuntos; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Provedor usou da palavra, para informar dos eventos próximos a ocorrer na SCMS, nomeadamente o 
Fórum de Economia Social e a Festa da Amizade, convidando os Irmãos a participar nos mesmos. -------------- 
 
O Irmão Ludgero Mendes solicitou a palavra para intervir, referindo-se à Assembleia Geral realizada em 
26/11/2015 porque havia referências em seu nome, e que tinha que zelar pelo seu bom nome, atendendo 
a que as referências indicam que tinha encetado uma campanha sobre os resultados económicos da Praça 
de Toiros, e neste sentido tinha de questionar a gestão e os resultados obtidos nos últimos 10 anos. Leu 
vários excertos de notícias publicadas na sua coluna que no seu entender demonstram a sua lisura e que 
não criticava pessoas, mas sim atos e decisões. Saudou o Sr. Provedor porque em determinada 
circunstância não tinha abordado determinado assunto porque o Irmão em causa não estava presente, mas 
que não tinha tido o mesmo cuidado com a sua pessoa. -------------------------------------------------------------------- 
 
O Irmão Arq. Domingos Santos Silva interveio para informar que as obras da Igreja da Misericórdia e 
Definitório iriam ser realizadas brevemente e que seguidamente seriam as da centralização dos Serviços 
Administrativos, Recursos Humanos a Ação Social. Informou ainda o projeto das Residências Assistidas está 
a correr a bom ritmo no Município de Santarém ao nível das licenças e aprovações, e que estão a ocorrer 
obras no edifício do ISLA com vista à obtenção das licenças de utilização, quer do próprio ISLA, quer das 
Respostas Sociais com atividade operacional no edifício sede. ------------------------------------------------------------- 
 
E nada mais havendo a tratar, desejou felicidades aos Órgãos Sociais, aos restantes Irmãos e deu por 
encerrada a Assembleia, quando eram dezanove horas e vinte minutos. ----------------------------------------------- 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


