
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE MARÇO DE 2017 
 
 
Aos trinta dias do mês de Março de dois mil e dezassete 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 Sr. José Júlio Eloy, a fim de ser posto à consideração e votação dos 
Irmãos, o conteúdo da Convocatória, datada de nove de Março de dois mil e dezassete, cuja Agenda de 
Trabalhos é a seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Apreciação e votação do Relatório e Contas de Gerência do ano de 2016; ----------------------------------- 
2) Programa “Reabilitar para arrendar – Habitação Acessível; ------------------------------------------------------ 
3) Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Presidente da Mesa deu início à Assembleia quando eram dezoito horas, com trinta e quatro Irmãos 
presentes, os quais saudou e a quem agradeceu a presença. Propôs um minuto de silêncio, que foi 
respeitado, em memória dos Irmãos Alfredo Carreira Azevedo, Fernando José da Conceição Dias Castelo, 
Clélia Emilia Costa Maia Devesa e José João Costa Botelho Rodrigues, 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 - 30 de Novembro de 2016 – tinha sido publicada no portal da Misericórdia, pelo que a colocou a 
votação, tendo sido aprovada por maioria, com uma abstenção. --------------------------------------------------------- 
 
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 2016 ----------------------------- 
 
Antes da apresentação, informou que foram colocados à disposição dos Irmãos na Secretaria da 
Misericórdia, a partir do dia 16 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 restantes 
documentos de suporte à Assembleia, e de seguida, através de projeção digital, fez a apresentação do 
Relatório de Atividades e Contas, referentes ao ano económico de 2016. -------------------------------------------- 
 
Terminada a intervenção do Provedor, o Presidente da Mesa da Assembleia solicitou aos Irmãos a 
apresentação das suas sugestões ou dúvidas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo sugestões ou dúvidas, 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 2016, o que foi 
feito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Acabou por propor que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Seja aprovado o Relatório de Atividades e Contas, relativo ao ano de 2016. ------------------------------------ 
 
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 de 
Atividades e Contas de Gerência do Ano de 2016, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------ 
 



O Presidente passou, então, ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, ou seja: ------------------------------------ 
Ponto dois: Programa “Reabilitar para arrendar – Habitação Acessível ------------------------------------------------ 
 
O Provedor usou da palavra, para apresentar um documento em que consta uma lista de prédios a 
reabilitar e respetivo plano de viabilidade económica individualizado por cada prédio e solicitou aos Irmãos 
presentes que refletissem sobre o assunto, uma vez os prédios que constam na listagem apresentada estão 
num estado de degradação muito significativo e urge intervir nos mesmos, pelo que será necessário 
encontrar mecanismos para a sua reabilitação. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Assembleia reforçou o pedido do Provedor, e como não houve intervenções passou, então, 
ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, ou seja: -------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Três: Outros assuntos -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Assembleia perguntou ao Provedor e aos Irmãos presentes se havia algum assunto para ser 
presente à Assembleia, não tendo havido solicitações para o efeito. ---------------------------------------------------- 
 
E nada mais havendo a tratar, desejou uma Santa Páscoa, aos Irmãos e deu por encerrada a Assembleia, 
quando eram dezanove horas e quarenta e cinco minutos. ----------------------------------------------------------------- 
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