ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e um na sala de reuniões da Irmandade e
Definitório da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 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 Dr. Alexandre António
Oliveira Reis, a fim de ser posto à consideração e votação dos Irmãos, o conteúdo da Convocatória, datada
de dois de Novembro de dois mil e vinte e um, 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 2022;
3) Proposta de instalação de um restaurante no espaço da Praça de Toiros;
4) Outros assuntos.
O Presidente da Mesa deu início à Assembleia quando eram dezoito horas, com trinta e dois Irmãos
presentes, os quais saudou e a quem agradeceu a presença. Propôs um minuto de silêncio, que foi
respeitado, em memória dos Irmãos/ãs América Sousa Souto Barreiros, Carlos Filipe da Gama Empis, Ruben
dos Santos Freitas, Joaquim José Baeta da Graça, Vitor Manuel Baeta da Graça, Maria Rosário Santos
Sacramento, José Antunes Pereira e Maria Helena Santos Calhim Silva, de cujo falecimento se teve
conhecimento após a última Assembleia Geral e informou que por indisponibilidade da sua presença, os
Irmãos José Júlio Eloy e Gonçalo Eloy emitiram procuração com poderes de representação nos Irmãos
Mário Rebelo e João Sanches Peres, respetivamente. -----------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa leu a Ordem de Trabalhos e informou que a Ata da Assembleia Geral Ordinária
anterior - 15 de Junho de 2021 – 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 09 de Novembro de 2021, 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 2022 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 Presidente do Conselho
Fiscal, Dr. João Sanches Peres para fazer a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, o que foi feito. Tendo
ainda feito uma recomendação aos Serviços Administrativos e Financeiros para que a documentação
financeira fosse disponibilizada mais cedo. -------------------------------------------------------------------------------------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 2022, tendo sido aprovados por unanimidade. ------------------------------------------

Ponto Três: Proposta de instalação de um restaurante no espaço da Praça de Toiros ----------------------------O Provedor iniciou a apresentação da proposta, mas solicitou ao autor do projeto, Irmão Arq. Carlos
Guedes Amorim que fizesse a apresentação do mesmo de forma digital, o que foi feito. -------------------------Após a apresentação do Projeto, o Presidente da Mesa solicitou a intervenção dos Irmãos para
apresentarem os seus pedidos de esclarecimentos ou dúvidas, e atendendo que muitos dos Irmãos
presentes questionaram o prazo do arrendamento, o reduzido valor do rendimento da Misericórdia de
Santarém, mas também a falta de enquadramento num projeto global para o anel de comércio a efetuar na
Praça de Toiros, o Provedor pediu a interrupção da Assembleia por dois minutos, para conferenciar com a
restante Mesa Administrativa. No final da interrupção solicitou ao Presidente da Assembleia que fosse
retirado este ponto da ordem de trabalhos, e tendo sido colocado a votação foi aprovado por unanimidade.
Ponto Quatro: Outros assuntos ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Provedor interveio para apresentar uma proposta na sequência do voto de reconhecimento e louvor à
Associação Praça Maior, aprovado em Assembleia Geral de 28/03/2019, dado que o contrato estabelecido
entre a Misericórdia e a referida Associação termina no próximo dia 31 de Dezembro, propõe que a
Assembleia Geral não só possa reiterar o reconhecimento e louvor, como manifestar o seu agradecimento
pelo excecional trabalho, em circunstâncias particularmente adversas a todos os níveis, em particular a
pandemia COVID-19, mas não só, a este grupo de jovens com fortes raízes a Santarém, pelo exemplo,
dedicação, coragem e enorme competência demonstrada, que permitiu repor na Monumental Celestino
Graça a dinâmica e o brilhantismo que todos lhe reconhecemos, voltando a encher de calor e orgulho o
coração de todos os que vivem os valores da Festa Brava, e tendo sido colocado a votação foi aprovado por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Provedor solicitou a palavra para apresentar uma proposta na sequência do voto de agradecimento e
louvor a todos os profissionais da Misericórdia de Santarém, aprovado na Assembleia Geral de 26/11/2020
e dado que ao longo deste último ano, perante as dificuldades e exigências mantidas pela situação
excecional que temos vivido, só com o empenho e espirito de servir sempre presente nas atividades do diaa-dia, propôs que a Assembleia Geral se congratulasse, reiterando o seu reconhecimento pela inexcedível
dedicação de todos, tornando assim possível o cumprimento, de forma exemplar, da nobre missão da Santa
Casa da Misericórdia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propôs ainda com um destaque especial e nominal que a Assembleia voto de reconhecimento à
Coordenadora Geral, Dra. Maria José Casaca, do seu acompanhamento e coordenação de toda a atividade
e a sua ação inexcedível à Misericórdia de Santarém, tendo a Mesa da Assembleia analisado a proposta e
dado que não estava inscrita na ordem de trabalhos foi retirada com a sugestão para a sua reformulação
para que fosse apresentada na próxima Assembleia a realizar. -----------------------------------------------------------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 quarenta e cinco minutos. --------------------------------------
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