
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Novembro de dois mil e dezanove 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 Rosa Eloy, a fim de ser posto à consideração e 
votação dos Irmãos, o conteúdo da Convocatória, datada de seis de Novembro de dois mil e dezanove, cuja 
Agenda de Trabalhos é a seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Apresentação e votação do Plano de Atividades e do Orçamento para o ano de 2020; ------------------ 
2) Prédio da Rua João Afonso, 78-80-82; ----------------------------------------------------------------------------------- 
3) Outros assuntos de interesse previamente agendados. ----------------------------------------------------------- 

 
O Presidente da Mesa deu início à Assembleia quando eram dezoito horas, com vinte e sete Irmãos 
presentes, os quais saudou e a quem agradeceu a presença. Propôs um minuto de silêncio, que foi 
respeitado, em memória dos Irmãos José Lurdes Alexandre Silva, Maria Elizabete Coutinho Horta, José 
Milheiro Carvalho, Vitor Manuel dos Santos Miguel, António Bernardes Silva e Bernardino Vieira Bento 
Moreira, 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 2019 – 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: Plano de Atividades e do Orçamento para o ano de 2020 -------------------------------------------------- 
 
Antes da apresentação, informou que foram colocados à disposição dos Irmãos na Secretaria da 
Misericórdia, a partir do dia 13 de Novembro de 2019, 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, a síntese do Plano de Atividades e Orçamentos 2020. ----------------------- 
 
Terminada a intervenção do Provedor, o Presidente da Mesa da Assembleia solicitou aos Irmãos a 
apresentação das suas sugestões ou dúvidas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Irmão João Sanches Peres interveio para elogiar a forma clara e objetiva como tinham sido elaborados os 
pressupostos do Orçamento para 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Irmã Irema Araújo solicitou a palavra para referir que apesar do acréscimo do número de recursos 
humanos, nas Respostas Sociais de idosos não se nota esse acréscimo. ------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Assembleia questionou a redução dos gastos com água e energia, tendo o Provedor 
respondido que a redução se devia à implementação de algumas medidas de eficiência energética e de 
racionalização de gastos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo sugestões ou dúvidas 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



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 Plano de Atividades 
e Orçamentos para o ano de 2019, tendo sido aprovados por maioria com 1 abstenção. -------------------------- 
 
Ponto Dois: Prédio da Rua João Afonso, 78-80-82 ---------------------------------------------------------------------------- 
 
O Provedor informou que a Mesa Administrativa deliberou, por unanimidade, na sua reunião de 14 de 
Novembro de 2019, apresentar à Assembleia Geral uma proposta de valor de venda, em separado, do 
prédio com artigo matricial 844 sito na Rua João Afonso nºs 78 – 80 em Santarém, com área bruta de 203 
m2 e avaliado por 27.300,00€, pelo valor de 70.000,00 € (setenta mil euros), e do prédio com artigo 
matricial 841 sito na mesma rua, nº 82, com área bruta de 89 m2 e avaliado por 17.600,00€, pelo valor de 
47.000,00 € (quarenta e sete mil euros). 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 a alienação dos prédios, tendo sido aprovado por unanimidade, sendo ainda 
deliberado a indicação do Provedor e Vice-Provedor para outorga das escrituras. ----------------------------------- 
 
Ponto Três: Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Provedor fez um resumo das principais atividades e acontecimentos da Misericórdia de Santarém desde 
a última Assembleia Geral, nomeadamente a aprovação da candidatura apresentada ao Fundo Rainha D. 
Leonor para a recuperação e restauro da “Capela Dourada” da Igreja de Jesus Cristo, que se encontra 
atualmente em fase de concurso público e das atividades do II Festival de Órgão (parceria entre a 
Misericórdia, Município e Diocese) que decorreu em Santarém no presente mês. Informou ainda que foram 
adquiridas 5 viaturas Citroen de 3 lugares, 3 em renting e 2 duas a pronto pagamento e que vai ser 
adquirido um equipamento de som, cujo encargo para a Misericórdia de Santarém é de um terço do seu 
custo global, tendo sido assinado um Protocolo de Colaboração com a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa 
Senhora de Marvila de Santarém, e que o elevador do edifício principal se encontra avariado, por causa 
duma peça que tem de ser substituída, e que terá de ser certificada, sendo o seu fabrico efetuado no 
estrangeiro, mas que existe outro elevador como alternativa, não tendo no entanto as mesmas dimensões 
do elevador avariado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Assembleia Geral perguntou se mais algum dos Irmãos presentes desejava intervir, e como 
não houve solicitações para o efeito colocou à aprovação da minuta da presente ata, tendo sido aprovado 
por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 e dez minutos. ------------------------------------------------- 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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