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ATA NÚMERO DOIS DO ANO DE 2021 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, 

pelas catorze horas e trinta minutos, no Auditório Municipal Adácio Pestana, 

sito na Av. Padre Duarte, em Tarouca, reuniu em sessão ordinária a 

Assembleia Geral desta Instituição, conforme convocatória de doze de 

novembro corrente, 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 27 de junho de 2021; ---- 

2. Apreciação discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento 

para o ano de 2022; ------------------------------------------------------------ 

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 32 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: Luisa 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.----------------------------------------------------------- 

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 dos Serviços Administrativos da Misericórdia, 

Olga Correia. -------------------------------------------------------------------- 
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Dando cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Sr. 

Presidente da Assembleia Geral disse que a ata de 27 de junho do corrente 

ano, esteve disponível para consulta, nos serviços administrativos e no site  

da Instituição, solicitando aos Irmãos presentes, que prescindam da sua 

leitura. -------------------------------------------------------------------------- 

Após a concordância dos Irmãos presentes, a ata foi colocada à votação 

tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------- 

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

da Assembleia Geral deu a palavra ao Sr. Provedor para apresentar o Plano 

de Atividades e Orçamento para o ano de 2022. ----------------------------- 

O Sr. Provedor começou por cumprimentar todos os Irmãos, agradecendo 

e congratulando-se com as respetivas presenças, face à situação pandémica 

que se vive. --------------------------------------------------------------------- 

Fez uma breve apresentação do Plano de Atividades dizendo que as 

principais linhas de ação para 2022 são de continuidade do trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido, cujo principal objetivo consiste em ir ao 

encontro das necessidades daqueles que procuram a Misericórdia, através 

das suas Respostas Sociais, baseando-se em critérios de eficiência e 

qualidade, não descurando a preocupação com a sustentabilidade da 

Instituição. ---------------------------------------------------------------------- 

Salientou que, pese embora as imensas dificuldades com que as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social se deparam, às quais a Misericórdia de 

Tarouca não é alheia, todos os elementos da Mesa Administrativa, 

continuam com empenho e entusiasmo, como no primeiro dia em que 

tomaram posse. ---------------------------------------------------------------- 

Quanto ao Orçamento, o Sr. Provedor disse que foi um documento 

complexo de elaborar, face às incertezas quanto ao desfecho da pandemia 

que persiste em continuar, acarretando custos acrescidos na gestão diária 
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da Misericórdia, quer com a aquisição de equipamentos de proteção 

individual para os trabalhadores, como com a contratação de pessoal. ----- 

Disse que esta situação agrava as dificuldades económico-financeiras com 

que a Misericórdia se debate, salientando o elevado grau de endividamento 

da Instituição e que estas dificuldades nunca foram escondidas de toda a 

Irmandade e por esse motivo a Mesa Administrativa sente-se apoiada, 

apresentando uma proposta de rigor e transparência que se traduzirá numa 

gestão cautelosa. --------------------------------------------------------------- 

Referiu os valores gerais deste Orçamento que totaliza 2.998.817,00 € (dois 

milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e dezassete euros), 

com um resultado líquido de 4.824,00 € (quatro mil, oitocentos e vinte e 

quatro euros). ------------------------------------------------------------------ 

Disse que a rubrica mais elevada é a dos custos com pessoal, mas todos 

são necessários e todos desenvolvem um excelente trabalho na Instituição, 

salientando que na gestão da pandemia, têm demonstrado uma dedicação 

extrema e muita persistência. Em seu entender, tratar dos utentes nas 

condições impostas pela pandemia, é um trabalho muito difícil e de elevado 

desgaste psicológico. Por isso, dirigiu a todos, sem exceção, um sentido 

agradecimento. ----------------------------------------------------------------- 

Disse também que tem sido muito difícil para a Misericórdia gerir as 

sucessivas atualizações do Salário Mínimo Nacional, que este aumento é 

mais do que merecido para os trabalhadores, mas, o aumento da receita, 

nomeadamente proveniente dos Acordos de Cooperação com a Segurança 

Social e com o Ministério da Saúde, não acompanha estes aumentos 

salariais, trazendo dificuldades financeiras acrescidas para a Misericórdia. - 

Relativamente aos investimentos, informou que a Misericórdia continua a 

aguardar orientações por parte da CIM Douro, para avançar com as obras  

relativas à candidatura já aprovada para a construção do Jardim de Infância 
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e CATL, nos fundos do edifício da Creche, submetida em outubro de 2018, 

no Balcão 2020, ao abrigo do Aviso n.º NORTE-42-2018-16 “Equipamentos 

Sociais – CIM Douro”, denominada Reabilitação e Ampliação do Espaço 

Infantário e ATL. Informou que esta candidatura sofreu um reforço de 

verba, que passou de 206.298,29 €, para 415.817,87 €, mas que 

entretanto, a Misericórdia foi informada que a Resposta Social de Jardim de 

Infância não é elegível nesta candidatura, pelo que a Mesa Administrativa 

teve que proceder à sua reformulação, que justifica da seguinte forma: 

Tem-se constatado que a capacidade atualmente existente no edifício da 

Creche é insuficiente em relação à procura, verificando-se um significativo 

número de crianças em lista de espera. A esta situação acresce o facto de 

este ser o único equipamento desta Resposta Social no Concelho. Por estes 

motivos, decidiu-se abandonar a pretensão de levar a efeito as obras para 

instalação Pré-Escolar, dado que para estes serviços existe resposta no 

ensino público, apostando em obras de ampliação para o aumento de 

capacidade da Resposta Social de Creche e instalação do CATL. ------------ 

Disse também que a Misericórdia ainda não obteve resposta relativamente 

à candidatura submetida ao PARES 3ª Geração (Programa de Alargamento 

da Rede de Equipamentos Sociais), destinada a obras de requalificação e 

ampliação do edifício de Lar de Idosos - ERPI, que totaliza cerca de três 

milhões de euros. Explicou que é um projeto ambicioso, mas muito 

necessário, dado que vai tornar o edifício mais confortável e funcional, 

conciliado com o aumento da capacidade em mais 28 utentes, para fazer 

face à lista de espera existente, pelo que a Mesa Administrativa continua 

empenhada na concretização deste projeto. --------------------------------- 

Referiu que para a concretização dos objetivos traçados no Plano de 

Atividades e Orçamento para 2022, conta com o empenho de todos os 

trabalhadores, Órgãos Sociais e Irmãos da Misericórdia, bem como com os 
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parceiros que têm sido essenciais no dia a dia da Instituição, 

nomeadamente o Município de Tarouca bem como outra Entidades e 

empresas locais, assim como do Centro Distrital da Segurança Social de 

Viseu e do Centro de Emprego de Lamego, expressando a todos os seus 

agradecimentos. ---------------------------------------------------------------- 

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

agradecendo a forma clara como o Sr. Provedor expressou as preocupações 

da Mesa Administrativa, dizendo que comunga das mesmas, que o grau de 

dificuldade para gerir estas Instituições é cada vez maior. ------------------ 

Disse que a Misericórdia de Tarouca presta um excelente serviço e que, em 

nome de todos os Irmãos, expressa um voto de admiração e estima pelo 

trabalho desenvolvido, quer por todos os trabalhadores, como pela Mesa 

Administrativa. ----------------------------------------------------------------- 

De seguida colocou à discussão o Plano de Atividades e Orçamento para o 

ano de 2022, solicitando a inscrição dos Irmãos que pretendessem intervir, 

sendo as respetivas intervenções por ordem de inscrição. ------------------- 

Verificou-se a inscrição do Irmão Dr. José Damião Lopes Guedes de Melo, 

que começou por cumprimentar todos os Irmãos presentes e deu os 

parabéns à Mesa Administrativa, na pessoa do Sr. Provedor, pela clareza 

na apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022, 

dizendo tratar-se de um documento destinado a um futuro incerto, devido 

à atual conjuntura económico-social, provocada pela pandemia. ----------- 

Na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, disse que 

a relação do Município com a Misericórdia de Tarouca, é igual à relação 

existente com as restantes IPSSs do Concelho, e que não têm capacidade 

financeira para ajudar mais. ---------------------------------------------------

Terminada esta intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia Geral deu a 

palavra à vogal do Conselho Fiscal, D. Carla Maria Cardoso da Fonseca Lobo, 
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para proceder à leitura da ata daquele Órgão Social, relativamente à 

apreciação Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022. ---------- 

Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia Geral colocou à votação: -- 

- O Plano de Atividades para o ano de 2022, que foi aprovado por 

unanimidade; ------------------------------------------------------------------- 

- O Orçamento para o ano de 2022, que foi aprovado por unanimidade; --- 

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

Verificaram-se as seguintes intervenções: ------------------------------------ 

Sr. Provedor: informou esta Assembleia que a Mesa Administrativa continua 

empenhada no combate à pandemia, que tem adotado todas as medidas e 

cumprido todas as orientações da Direcção-Geral da Saúde, mas que é uma 

preocupação constante. Salientou o acréscimo de custos que esta situação 

acarreta, agradecendo à Câmara Municipal de Tarouca, na pessoa do Sr. 

Vice-Presidente, aqui presente, dizendo que aquele Município tem 

contribuído com a doação de equipamento de proteção individual, 

nomeadamente máscaras cirúrgicas, de consumo diário na Instituição. ---- 

Dr. José Damião Lopes Guedes de Melo: disse que tem acompanhado de 

perto as medidas adotadas pela Misericórdia, no combate à pandemia, 

verificando que é uma luta constante, salientando o papel de todos os 

trabalhadores da Instituição que, em seu entender, tem um comportamento 

exemplar, de total entrega na defesa da saúde daqueles que estão ao seu 

cuidados, que são os Idosos e as Crianças. ----------------------------------- 

Disse que é importante esta Irmandade ser grata e homenagear estes 

trabalhadores, propondo, para o efeito, um voto de louvor e aclamação. -- 

O Sr. Presidente da Mesa colocou à votação esta proposta, que foi aprovada 

por unanimidade e aclamação. ------------------------------------------------ 



                     SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA 
                         ASSEMBLEIA GERAL 

 
 

7 

 

Pediu à Diretora Técnica do Lar, Dra. Sandra Magalhães, presente nesta 

reunião, que seja a porta-voz desta homenagem dirigida a todos os 

trabalhadores da Misericórdia. ------------------------------------------------- 

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

deu por concluídos os trabalhos, encerrando a reunião 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, 

___________________________________ 

A Vice-Presidente, 

___________________________________ 

O Segundo Secretário, 

__________________________________ 


