ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

Aos trinta dias do mês de Novembro 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 Eng.º
Fernando Gonçalves Ribeiro Trindade e Sr. Mario Mendes Dias, a fim de ser posto à consideração e votação
dos Irmãos, o conteúdo da Convocatória, datada de oito de Novembro de dois mil e dezasseis, cuja Agenda
de Trabalhos é a seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Apresentação e votação do Plano de Atividades e do Orçamento para o ano de 2017; -----------------2) Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa deu início à Assembleia quando eram dezoito horas, com trinta e seis Irmãos
presentes, os quais saudou e a quem agradeceu a presença. Propôs um minuto de silêncio, que foi
respeitado, em memória da Irmã Rosalina P. M. Blaser Gaspar, 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 - 28 de Março 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: Plano de Atividades e do Orçamento para o ano de 2017 -------------------------------------------------Antes da apresentação, informou que foram colocados à disposição dos Irmãos na Secretaria da
Misericórdia, a partir do dia 14 de Novembro de 2016, conforme estipula o n.º 4 do artigo 30.º do
Compromisso, e ainda no Portal da SCMS, em www.scms.pt, pelo que para agilizar a Assembleia
apresentar-se-ia em formato digital, os aspetos mais relevantes do documento. ------------------------------------Terminada a intervenção do Provedor, o Presidente da Mesa da Assembleia solicitou aos Irmãos a
apresentação das suas sugestões ou dúvidas. ---------------------------------------------------------------------------------O Irmão Nuno Alves Ferreira pediu a palavra para solicitar esclarecimentos sobre o aumento substancial da
rubrica de “Gastos com pessoal”, tendo o Provedor informado que o orçamento para esta rubrica
contempla as progressões, promoções e reclassificações do pessoal, assim como o aumento dos encargos
sociais previstos no Código Contributivo. ---------------------------------------------------------------------------------------A Irmã Maria Madalena Neto D’Almeida Duarte interveio para dizer que através da sua análise ao
Orçamento, depreendeu que é política da Mesa Administrativa a recuperação de património, pelo que
solicitou uma listagem dos prédios a intervencionar. O provedor informou que é essa a intenção da Mesa
Administrativa, e como estava presente na Assembleia o Mesário Responsável pelo pelouro do Património,
acrescentou alguns esclarecimentos sobre o Programa Reabilitar para Arrendar, informando que a listagem
é de quinze prédios, e que oito estão em condições técnicas para a candidatura. Referiu ainda as obras do
Definitório, armazém central, ISLA e as medidas de auto proteção em cerca de um terço das Respostas
Sociais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Irmão João Peres interveio para enaltecer a forma de apresentação do Plano de Atividades e um realce
para o Plano Estratégico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais questões colocadas, o Presidente da Assembleia solicitou ao Presidente do Conselho
Fiscal, Dr. António Delgado para fazer a leitura dos Pareceres da Revisora Oficial de Contas e do Conselho
Fiscal, o que foi feito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Plano de Atividades e
do Orçamento para o ano de 2017, tendo sido aprovados por maioria com duas abstenções. -------------------Ponto Dois: Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Irmão João Peres solicitou a palavra para intervir, e questionou o Provedor sobre o esquema de
comunicação da Misericórdia, nomeadamente com os Irmãos, e se o mesmo seria o mais adequado.
Sugeriu que a base de dados fosse atualizada com os endereços eletrónicos. O Provedor informou que
quando são realizados eventos, ou são enviados convites, ou se fazem publicações nos jornais locais e no
facebook, mas que faixa etária dos Irmãos é muito elevada e que os meios eletrónicos, neste caso não são
tão eficientes. O Irmão João Peres respondeu que a questão não se prendia com o endereço eletrónico,
mas sim com o maior envolvimento dos Irmãos na vida ativa da Misericórdia.---------------------------------------E nada mais havendo a tratar, desejou um Santo Natal, com muita paz, amor e solidariedade e deu por
encerrada a Assembleia, quando eram dezanove horas. --------------------------------------------------------------------
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