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ATA NÚMERO UM DO ANO DE 2022 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e 

dois, pelas catorze horas e trinta minutos, no Centro de Atividades 

para a Capacitação e Inclusão da Irmandade da Santa Casa da 

Misericórdia de Tarouca, sito na Av. Vice-Almirante Adriano Saavedra, 

em Tarouca, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Geral desta 

Instituição, conforme convocatória de 11 de março de dois mil e vinte 

e dois, nos termos dos artigos vinte seis, vinte sete e vinte oito do 

Compromisso da Irmandade, com a seguinte ordem de trabalhos: - 

1. Aprovação da ata da Assembleia Geral, de 28 de novembro de         

2021; ------------------------------------------------------------------ 

2. Apreciação discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas 

do Exercício Social de 2021, bem como apresentação do competente 

parecer do Conselho Fiscal; -------------------------------------------- 

3. Outros assuntos de interesse para a Misericórdia. ------------------- 

Verificando-se que à hora designada na convocatória, catorze horas, 

não estava presente o número de Irmãos previsto no número um do 

artigo vinte e nove do Compromisso da Irmandade, resolveu o Sr. 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral adiar por trinta minutos a 

reunião. Findo este adiamento, verificou-se que estavam presentes 53 

Irmãos, que assinaram o respetivo livro de presenças, pelo que a 

reunião teve início às catorze horas e trinta minutos. ------------------ 

Composição da Mesa: ----------------------------------------------------- 

Presidente: Eduardo Costa Almeida; ------------------------------------- 

Vice-Presidente: Luísa Maria de Sousa Teixeira Ramos; ---------------- 

Secretário: Rui Manuel Ribeiro de Oliveira. ------------------------------ 

Antes de dar início à sessão, foi proferida uma oração pelo Sr. 

Presidente da Assembleia Geral. ----------------------------------------- 
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Aberta a Sessão pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral, que saudou 

todos os Irmãos, e antes da ordem de trabalhos, informou que a ata 

desta sessão será elaborada pela Chefe de Serviços Administrativos da 

Misericórdia, Olga Correia. ------------------------------------------------ 

De seguida propôs um voto de pesar pelo falecimento precoce e 

repentino da trabalhadora desta Misericórdia, D. Carla Cristina Ferreira 

Lopes Nogueira, enaltecendo o seu exemplo de bem servir e de 

resiliência. Este voto de pesar foi aprovado por unanimidade 

cumprindo-se um minuto de silêncio. ------------------------------------ 

Para dar cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, 

disse que a ata da Assembleia Geral de 28 de novembro de 2021, foi 

divulgada no site da Misericórdia e esteve disponível para consulta nos 

serviços administrativos, conforme consta na convocatória, pelo que a 

mesma foi colocada à votação tendo sido aprovada por unanimidade, 

sem qualquer alteração. -------------------------------------------------- 

Para tratar do segundo ponto da ordem de trabalhos, o Sr. 

Presidente da mesa deu a palavra ao Sr. Provedor, para apresentar o 

Relatório de Atividades e Contas do Exercício Social de 2021. -------- 

O Sr. Provedor cumprimentou os Irmãos presentes, agradecendo a sua 

comparência. -------------------------------------------------------------- 

Começou por tecer algumas considerações sobre a forma como 

decorreu o ano findo, salientando que continuaram a sentir-se as 

dificuldades vividas no ano de 2020, devido à persistência da  

pandemia causada pela COVID19. Disse que foi um ano muito difícil 

para a Misericórdia, que foram vividos momentos muito complicados, 

em que diariamente era necessário tomar decisões difíceis, dado que 

a Misericórdia trabalha com Pessoas e para Pessoas. Disse que a sua 

primeira reflexão e o seu agradecimento, são dirigidos aos Utentes, 
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especialmente os internos, que continuaram a ver-se privados das 

visitas dos seus familiares, agradecendo também a estes, porque 

foram compreensivos e colaborantes com as medidas que foram sendo 

tomadas. ------------------------------------------------------------------- 

Dirigiu uma palavra de especial agradecimento a todos os 

trabalhadores, dizendo que têm estado sempre na linha da frente, 

formando um só corpo, que evidencia o seu espírito de missão e de 

união. Pediu a esta Assembleia uma salva de palmas, como forma de 

agradecimento a estes profissionais. Todos os presentes 

corresponderam ao pedido do Sr. Provedor. ---------------------------- 

Agradeceu a todos os membros dos Órgãos Sociais, disse que o facto 

de hoje estarem presentes nesta Assembleia, em tão elevado número, 

evidencia o espírito de união que se tem feito sentir. ------------------- 

Agradeceu a todos os Parceiros da Misericórdia, dizendo que todos 

foram fundamentais, nomeadamente: ----------------------------------- 

- Centro Distrital da Segurança Social de Viseu, por ter cumprido os 

Protocolos estabelecidos com a Misericórdia. ---------------------------- 

- Câmara Municipal de Tarouca, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, 

presente nesta reunião, disse que o Município tem sido fundamental 

para a Misericórdia, na gestão da crise provocada pela Pandemia. ----     

- Instituto de Emprego e Formação Profissional, através do Centro de 

Emprego de Lamego, que tem disponibilizado trabalhadores para a 

Misericórdia, através do programa MAREESS (Medida de Apoio ao 

Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde), que 

consiste no apoio à realização de trabalho socialmente necessário, para 

assegurar a capacidade de resposta das instituições com atividade na 

área social e da saúde, durante a pandemia da doença COVID19. Disse 
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que esta Medida foi muito importante para a organização das equipas 

em espelho. ---------------------------------------------------------------- 

Neste ponto, o Sr. Provedor demonstrou a sua preocupação pelo facto 

de o Programa MAREESS terminar no dia 31 do corrente mês e a 

Misericórdia ver-se obrigada a dispensar a maioria destes 

trabalhadores, porque não tem condições financeiras para os contratar. 

Salientou o seu desconforto por ter que dispensar estes trabalhadores, 

dizendo estar consciente do impacto negativo que  terá nas suas vidas.  

Passou, de seguida, à apresentação dos documentos relativos ao 

Relatório de Atividades e Contas do Exercício Social de 2021, 

informando com algum pormenor os valores constantes do mapa 

Demonstração de Resultados, que apresenta um resultado líquido 

negativo de 85.137,24 €, e descrevendo os mapas de resultados por 

Resposta Social. ----------------------------------------------------------- 

Disse que as contas refletem aquilo que a Mesa Administrativa tem 

vindo a transmitir em anos anteriores, que se traduz numa postura de 

muito rigor e controlo, sem nunca faltar com a qualidade dos serviços 

prestados aos Utentes. Disse que o resultado apresentado, reflete o 

significativo acréscimo de despesas, devido à pandemia provocada pela 

COVID19, que continua a obrigar a gastos extraordinários, 

nomeadamente na aquisição de equipamento de proteção individual e 

material de desinfeção e higienização de espaços, para fazer face às 

medidas de contenção desta doença, em todos os setores da 

Misericórdia. Referiu também a diminuição das receitas que reflete os 

períodos em que a Misericórdia se viu obrigada a encerrar serviços, por 

orientações da Direcção-Geral da Saúde, como medida de contenção 

da Pandemia. --------------------------------------------------------------

Referiu o elevado encargo com a rubrica de custos com pessoal, 
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dizendo que, em parte, se deve às sucessivas atualizações do salário 

mínimo nacional, que em seu entender são justíssimas, mas a 

Misericórdia não recebe contrapartidas para fazer face a este acréscimo 

de despesa dado que não se verificam as equivalentes atualizações nos 

Acordos de Cooperação e, por outro lado, face ao elevado número de 

trabalhadores que é exigido por parte da Segurança Social, como pela 

necessidade de se fazer face ao cada vez mais elevado grau de 

dependência dos utentes idosos. ----------------------------------------- 

Terminada esta intervenção, o Sr. Presidente da Mesa tomou a palavra, 

endereçando um agradecimento à Mesa Administrativa pela forma 

resiliente como tem gerido a Instituição neste longo período de crise, 

salientando que “é nas adversidades que se evidenciam os fortes”. De 

seguida colocou à discussão o Relatório de Atividades e Contas do 

Exercício Social de 2021, solicitando a inscrição dos Irmãos que 

pretendessem intervir, sendo as respetivas intervenções por ordem de 

inscrição. Verificaram-se as inscrições: ---------------------------------- 

- Dr. José Damião Lopes Guedes de Melo: Disse que o ano de 2021 foi 

muito difícil, pela necessidade de se continuar a enfrentar a pandemia, 

com os transtornos que a mesma tem causado. Salientou que tem 

acompanhado de perto a vida da Misericórdia, podendo constatar que 

os maiores guerreiros foram os trabalhadores, e em seu entender, para 

estes, os Idosos estão em primeiro lugar. Assim, todas as homenagens 

que lhes sejam feitas, são mais que merecidas. ------------------------ 

Mostrou a sua preocupação com a repercussão da guerra entre a 

Rússia e a Ucrânia, que já se faz sentir ao nível do aumento dos preços 

de combustíveis e bens de consumo, bem como no aumento nas taxas 

de juro dos empréstimos bancários. Disse que se avizinham tempos 
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muito difíceis que vão obrigar a Misericórdia a alargar o seu leque de 

ação no auxílio às famílias. ----------------------------------------------- 

Deu os parabéns à Mesa Administrativa da Misericórdia, na pessoa do 

Sr. Provedor, pela forma como geriram mais um ano muito difícil e 

complexo. ----------------------------------------------------------------- 

- Dr. Domingos Manuel Pinto Nascimento: Começou por agradecer aos 

trabalhadores, dizendo que fazem parte da estrutura da Misericórdia e 

que por isso são líderes. -------------------------------------------------- 

Deu os parabéns ao Sr. Provedor, pela forma clara como espelhou a 

realidade da Misericórdia, evidenciando o papel de liderança da 

Instituição, nomeadamente do Sr. Provedor que está sempre 

disponível. ----------------------------------------------------------------- 

Salientou que, nas Contas apresentadas, embora o Resultado Líquido 

seja negativo, mesmo em ano muito difícil, o Resultado Operacional é 

positivo, o que significa que a Misericórdia consegue equilibrar a receita 

com os custos e isso demonstra que a estrutura organizacional está 

alinhada. ------------------------------------------------------------------- 

Disse que os Municípios deviam definir um programa para o Sector 

Social, que possibilitasse o trabalho em rede das diversas Instituições.  

Deu os parabéns pelos “resultados humanos” que a Misericórdia 

conseguiu durante o ano de 2021. --------------------------------------- 

Terminadas as intervenções e prestados todos os esclarecimentos, o 

Sr. Presidente da mesa deu a palavra à Vogal do Conselho Fiscal, D. 

Carla Maria da Fonseca Lobo, para proceder à leitura da ata daquele 

Órgão Social, relativamente à apreciação do Relatório de Atividades e 

Contas do Exercício Social de 2021. ------------------------------------- 

Seguidamente pediu à Vice-Presidente da Assembleia Geral, Dra. Luísa 

Ramos, para proceder à leitura do relatório apresentado pelo Revisor 
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Oficial de Contas da Misericórdia, que constitui a certificação legal das 

contas do Exercício Social do ano 2021. --------------------------------- 

De seguida, o Sr. Presidente da mesa colocou à votação: -------------- 

- O Relatório de Atividades do ano de 2021, que foi aprovado por 

unanimidade.  ------------------------------------------------------------- 

- Contas do Exercício Social do ano de 2021, que foram aprovadas por 

unanimidade.  ------------------------------------------------------------- 

Terceiro Ponto da Ordem de Trabalhos: ---------------------------- 

3.1 - O Sr. Presidente da Assembleia Geral, deu início à cerimónia de 

homenagem aos trabalhadores da Misericórdia, que completaram 10 e 

25 anos de serviço efetivo na Misericórdia, sem qualquer anotação 

disciplinar. ----------------------------------------------------------------- 

Disse que, homenagear 10 e 25 anos de dedicação à causa solidária, é 

uma homenagem justa e muito valorizada dado que, em seu entender, 

são os trabalhadores da Misericórdia que colocam em prática o projeto 

definido pelos Órgãos Sociais da Instituição, salientando a excelente 

imagem da Misericórdia, que eles transmitem. Disse sentir-se muito 

orgulhoso por a Misericórdia promover esta cerimónia de merecido 

reconhecimento, dando os parabéns a todos os homenageados. ------ 

Tomou a palavra o Sr. Provedor, para explicar que esta cerimónia 

costuma ocorrer anualmente, no jantar de Natal da Misericórdia, mas 

que, devido aos constrangimentos causados pela Pandemia da 

COVID19, nos dois últimos anos não foi realizado o jantar de Natal, 

pelo que hoje são homenageados os seguintes trabalhadores que, 

completaram 10 anos de serviço em 2020: ----------------------------- 

• Ana Filipa Xavier Guerra de Carvalho ------------------------------ 

• Maria do Céu Teixeira Trindade ------------------------------------ 

• Marta Cristina Pereira Cardoso ------------------------------------- 
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• Telma Mariana Pinto de Carvalho ---------------------------------- 

• Emília Floripes do Carmo Gouveia --------------------------------- 

• Carla Susana Ramos dos Santos Correia -------------------------- 

• Lourenço Pereira Guilherme ---------------------------------------- 

• Tânia Sofia Nogueira Santos --------------------------------------- 

completaram 25 anos de serviço em 2021: ----------------------------- 

• Maria Carolina Santos Cardoso Borges ---------------------------- 

• Armanda Maria Lopes Pereira Santos ------------------------------ 

completaram 25 anos de serviço em 2021: ----------------------------- 

• Claúdia Rosana Santos Pereira ------------------------------------- 

• Gilda Clara Mendonça Duarte Pinto -------------------------------- 

• Maria albertina de Figueiredo Marques ---------------------------- 

• Maria João de Lucena Santos -------------------------------------- 

O Sr. Provedor disse que se sente muito orgulhoso pelos trabalhadores 

que a Misericórdia tem, que a sua qualidade e entrega também se 

reflete pelo tempo que estes permanecem ao serviço da Instituição, e 

que por isso esta homenagem é mais do que merecida. Deu os 

parabéns a todos passando de seguida à entrega das medalhas e dos 

respetivos Diplomas. ------------------------------------------------------ 

Para terminar, os homenageados fizeram um pequeno discurso, que 

leram em grupo, agradecendo esta condecoração. --------------------- 

3.2 – O Sr. Presidente da Assembleia Geral, deu a palavra aos Irmãos 

presentes, que quisessem intervir, para falar de outros assuntos de 

interesse para a Misericórdia, verificando-se as seguintes intervenções 

que serão transcritas em ata: -------------------------------------------- 

- Sr. Provedor: Informou esta Assembleia, que as obras previstas para 

ampliação da Creche e instalação do CATL, ainda não começaram 

devido à complexidade de questões burocráticas que têm surgido e 



                       SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA 

                         ASSEMBLEIA GERAL 

 
 

9 

 

que, pese embora a candidatura esteja aprovada, a Misericórdia ainda 

não recebeu luz verde para avançar com a obra. ----------------------- 

Quanto às obras de requalificação e ampliação do Lar de Idosos, 

informou que a candidatura apresentada pela Misericórdia ao PARES 

3.0, não foi aprovada, mas que a Misericórdia não fica de braços 

cruzados e que, em alternativa já foi submetida nova candidatura ao 

PRR, aguardando-se o respetivo resultado. ------------------------------ 

Disse que todas estas situações o deixam muito desiludido porque não 

vê sensibilidade por parte da tutela, para os problemas das Instituições 

do sector social, salientando que a falta de realização de obras nas 

infraestruturas existentes, comprometem o seu funcionamento futuro, 

mas quem analisa as candidaturas, parece que não tem isso em conta. 

Lamentou não ter informações positivas para prestar, relativamente a 

estes dois assuntos e disse que constituem grande preocupação para 

a Mesa Administrativa da Misericórdia. ---------------------------------- 

- Dr. José Damião Lopes Guedes de Melo: Disse que o processo relativo 

à ampliação da Creche e instalação do CATL, está dependente da CCDR 

Norte e que a Câmara Municipal de Tarouca tem efetuado todas as 

diligências junto daquele Organismo, para que o processo avance.  --- 

Não se verificando mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia 

Geral deu por encerrada a sessão, pelas 16 horas e 10 minutos, da 

qual foi elaborada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai 

ser assinada no final e rubricadas as restantes páginas, pelos membros 

da mesa da Assembleia Geral. -------------------------------------------- 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

________________________________________ 
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A Vice-Presidente  

 

_________________________________________ 

O Secretário 

 

________________________________________ 


