ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

Aos vinte e oito dias do mês de Novembro de dois mil e dezanove na Igreja de Jesus Cristo (Antigo
Hospital), pelas dezoito horas, reuniu, a Assembleia Geral Ordinária, nos termos que o Compromisso prevê,
presidida pelo Irmão Eng.º Mario Augusto Carona Henriques Rebelo, secretariado pelos Irmãos Eng.º Nuno
Tiago dos Santos Russo e Dra. Maria Cremilda Dionísio Salvador em substituição do Irmão Dr. Alexandre
António Oliveira Reis, a fim de ser posto à consideração e votação dos Irmãos, o conteúdo da Convocatória,
datada de dez de Novembro de dois mil e dezanove, cuja Agenda de Trabalhos é a seguinte: -------------------1) Aprovação da Ata da Assembleia Anterior; -------------------------------------------------------------------------2) Apreciação e votação do Plano de Atividades e do Orçamento para o ano de 2021;
3) Alienação de prédios urbanos;
4) Análise da situação da Oficina-Escola de Encadernação;
5) Outros assuntos.
O Presidente da Mesa deu início à Assembleia quando eram dezoito horas, com vinte e dois Irmãos
presentes, os quais saudou e a quem agradeceu a presença. Propôs um minuto de silêncio, que foi
respeitado, em memória do Irmão Joaquim Veríssimo Serrão, 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 - 25 de Junho de 2020 – 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 Hermínio Paiva Fernandes Martinho,
para apresentação do: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois: Plano de Atividades e do Orçamento para o ano de 2021 ------------------------------------------------Antes da apresentação, informou que foram colocados à disposição dos Irmãos na Secretaria da
Misericórdia, a partir do dia 11 de Novembro de 2020, 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 2021 e os seus
pressupostos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a intervenção do Provedor, o Presidente da Mesa da Assembleia solicitou aos Irmãos a
apresentação das suas sugestões ou dúvidas, e não havendo sugestões ou dúvidas colocadas, o Presidente
da Assembleia fez a leitura do Parecer da Revisora Oficial de Contas e solicitou ao Vogal do Conselho Fiscal,
Dr. Gonçalo Eloy para fazer a leitura do Parecer 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 2020, tendo sido aprovados por unanimidade. -----------------------------------------Ponto Três: Alienação de prédios urbanos ------------------------------------------------------------------------------------O Provedor apresentou um quadro com os prédios a alienar que se resume de seguida: --------------------------

Localização: Santarém
Morada

CPU

Fonte

Afetação

Estado

Valores

de

Potenciais

Conservação
Rua Maestro Luís Silveira, 12-14
Rua Maestro Luís Silveira, 16-18
Travessa da Judiaria, 7

263
264
265

Calçada de Alfange, SN

266

Canto da Guarita, 17

269

Travessa da Judiaria, 13-15

270

Áreas registadas
Áreas medidas
Áreas registadas
Áreas medidas
Áreas registadas
Áreas medidas
Áreas registadas
Áreas medidas
Áreas registadas
Áreas medidas
Áreas registadas
Áreas medidas

Hab
Hab

Mau
Nº 16 - Mau
Nº 18 - Razoável

Hab

Ruína

Arm

Mau

Hab

Fraco / Razoável

Hab

Mau

Venda
31.000,00
54.000,00
23.000,00
56.000,00
11.000,00
10.000,00
14.000,00
10.000,00
18.000,00
21.000,00
65.000,00
65.000,00

Páteo
Áreas registadas

162.000,00

Áreas medidas/existentes

216.000,00

Localização: Santarém
Morada

Rua Júlio Araújo, 1

CPU

247

Fonte
Áreas registadas
Áreas medidas

Afetação

Hab

Estado

Valores

de

Potenciais

Conservação

Venda

Demolido

33.200,00

Nota: a Misericórdia de Santarém é copropriétaria (1/4)

Localização: Chamusca
Morada

CPU

Fonte

Afetação

Estado

Valores

de

Potenciais

Conservação
Lote de terreno para construção

2251 Áreas medidas

Venda
42.000,00

Nota: a Misericórdia de Santarém é coproprietária (1/2)

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 ViceProvedor para outorga das escrituras. -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro: Análise da situação da Oficina-Escola de Encadernação -----------------------------------------------O Provedor apresentou um quadro com as contas do ano 2015 até 30/09/2020, que registam um prejuízo
acumulado de cerca de 87.000€, e deixou à consideração dos Irmãos presentes o encerramento da OficinaEscola ou outra solução alternativa que fosse sustentável. Após várias intervenções de alguns dos
presentes, a Assembleia decidiu mandatar a Mesa Administrativa para proceder ao seu encerramento. -----Ponto Cinco: Outros assuntos -----------------------------------------------------------------------------------------------------O Provedor apresentou uma proposta de Voto de Agradecimento e Louvor a todos os profissionais da
Instituição pela sua dedicação e desempenho durante o período de pandemia provocada pela COVID-19,
tendo o mesmo 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 vinte horas e cinco minutos. -----------------------------------------------------

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

