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ATA NÚMERO UM DO ANO DE 2021 

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 

onze de Junho corrente, nos termos dos artigos vinte seis, vinte sete e 

vinte oito do Compromisso da Irmandade, conjugado com o disposto no 

artigo 6º da Portaria nº 28/2021, de 08 de fevereiro, com a seguinte 

ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------- 

1. Aprovação da ata da Assembleia Geral, de 15 de dezembro de         

2020; --------------------------------------------------------------------- 

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

Exercício Social de 2020, 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 37 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, dizendo sentir-se grato pelo número de Irmãos 

presentes, salientando a sua resiliência e respetivo sentido de cidadania, 

dado que devido à situação pandémica, estes encontros tornaram-se 

raros. Antes da ordem de trabalhos, informou que a ata desta sessão 

será elaborada pela Chefe de Serviços Administrativos da Misericórdia, 

Olga Correia. ----------------------------------------------------------------- 

Para dar cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, 

disse que a ata da Assembleia Geral de 15 de dezembro de 2020, 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, sem qualquer 

alteração, com 36 votos a favor e 1 abstenção, por não ter estado 

presente. --------------------------------------------------------------------- 

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 2020. -------------------------- 

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

comparência, salientando o seu espírito de sacrifício, face à situação 

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

Começou por tecer algumas considerações sobre a forma como decorreu 

o ano de 2020, salientando tratar-se de um ano atípico, devido à 

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, para Pessoas. Disse que a sua 

primeira reflexão e o seu agradecimento, são dirigidos aos Utentes, 

especialmente os internos, que se viram privados das visitas dos seus 
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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 estiveram sempre na linha da frente. Em nome de todos os 

Irmãos e da Mesa Administrativa, expressou um profundo 

reconhecimento, por tudo o que fizeram em favor dos Utentes. ---------- 

Agradeceu a todos os membros dos Órgãos Sociais, salientando a união 

que se fez sentir desde a primeira hora de dificuldades. Disse que nem 

sempre foi possível cumprir o calendário das reuniões da Mesa 

Administrativa, devido aos sucessivos confinamentos impostos pela 

Direção-Geral de Saúde, mas mantiveram um constante contacto 

telefónico e assim, em conjunto, foram gerindo a Instituição.------------- 

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

Presidente, presente nesta reunião. Disse que esta Entidade esteve com 

a Misericórdia desde a primeira hora da Pandemia, contribuindo com 

equipamentos de proteção individual, especialmente máscaras de 

proteção que no início eram escassas e muito caras. ---------------------- 

Ainda ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, na 

qualidade de Responsável da Proteção Civil, agradeceu todo o empenho 

e ajuda prestada através da troca diária de impressões e realização 

conjunta de reuniões semanais. -------------------------------------------- 

Agradeceu ao Agrupamento de Escolas de Tarouca, na pessoa do seu 

Diretor, presente nesta reunião, que também colaborou com a 

Misericórdia, desde a primeira hora, disponibilizando a cozinha e as 

cozinheiras da escola, para confeção das refeições do Serviço de Apoio 

Domiciliário, permitindo à Misericórdia manter em funcionamento aquela 

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

Agradeceu também a colaboração da Segurança Social, da comunidade 
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em geral e à empresa Moneris, na pessoa do seu Presidente, também 

presente nesta reunião, que desde outubro de 2020 tem a seu cargo a 

contabilidade da Misericórdia, agradecendo também ao contabilista, pelo 

esforço desenvolvido na elaboração das contas, hoje apresentadas. ----- 

Passou, de seguida à apresentação dos documentos relativos ao Relatório 

de Atividades e Contas do Exercício Social de 2020, informando com 

algum pormenor os valores constantes do mapa Demonstração de 

Resultados, que apresenta um resultado líquido de 40.216,86 €, 

descrevendo os mapas de resultados por Resposta Social, dando-lhes 

elevada relevância. ---------------------------------------------------------- 

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. Congratulou-se com o resultado apresentado, num ano em 

que o acréscimo de despesas foi significativo, devido à pandemia 

provocada pela COVID19, que obrigou 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 o elevado encargo com a rubrica de custos com pessoal, 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 também ao elevado número de trabalhadores que é exigido 

por parte da Segurança Social, como pela necessidade de se fazer face 

ao elevado grau de dependência dos utentes idosos. ----------------------

Nesta rubrica salientou a importante ajuda de Instituto de Emprego e 
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Formação Profissional, através do Centro de Emprego de Lamego, que 

desde abril de 2020, disponibilizou 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 que esta Medida 

foi muito importante para a organização das equipas em espelho, sem 

agravar a despesa nesta rubrica, deixando também o seu agradecimento 

e esta Entidade. -------------------------------------------------------------- 

Terminada esta intervenção, o Sr. Presidente da mesa colocou à 

discussão o Relatório de Atividades e Contas do Exercício Social de 2020, 

solicitando a inscrição dos Irmãos que pretendessem intervir, sendo as 

respetivas intervenções por ordem de inscrição. Verificaram-se as 

inscrições: -------------------------------------------------------------------- 

- Sr. Presidente da Assembleia Geral, Dr. Eduardo Almeida: Congratulou-

se com a exposição do Sr. Provedor referente à forma como tem sido 

gerida esta fase da pandemia. disse que ficou bem patente a união de 

esforços de Todos e que a gratidão é fundamental, pelo que reforçou o 

sentimento de gratidão apresentado pelo Sr. Provedor. -------------------

Deu os parabéns à Mesa Administrativa, pelos resultados apresentados, 

num ano tão difícil. ---------------------------------------------------------- 

- Dr. José Damião Lopes Guedes de Melo: Disse que o ano de 2020 foi 

muito difícil, devido à pandemia, salientando a resiliência da Mesa 

Administrativa. Referiu que foram uns verdadeiros guerreiros, 

especialmente o Sr. Provedor, na defesa dos interesses dos utentes 

internos, em sua opinião, os mais frágeis. ---------------------------------

Salientou também a atitude de entrega de todos os funcionários da 
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Misericórdia, que em seu entender, foram uns verdadeiros soldados num 

campo de batalha completamente desconhecido. Referiu que 

acompanhou de perto toda a situação e conhece todos os esforços 

desenvolvidos, endereçando-lhes por isso um enorme agradecimento e 

reconhecimento. --------------------------------------------------------

Relativamente às Contas de Gerência apresentadas, deu os parabéns à 

Mesa Administrativa pelos resultados alcançados e disse temer que em 

2021 se reflitam as dificuldades e despesas acrescidas, provocadas pela 

pandemia. Disse que os problemas financeiros da Misericórdia e os 

problemas sociais serão maiores no pós COVID. --------------------------- 

 - Dr. Domingos Manuel Pinto Nascimento: Disse que, relativamente às 

Contas de Gerência apresentadas, fica claro que tem havido cautela na 

otimização dos recursos. ---------------------------------------------------- 

Disse também que, em seu entender, os Municípios têm obrigação de 

manter a sustentabilidade das IPSSs, salientando que a dívida destas 

Instituições deve-se à desresponsabilização do Poder Central, que devia 

agir através dos Municípios. ------------------------------------------

Quanto à forma como a Misericórdia geriu a situação provocada pela 

COVID19, disse que todos devem sentir-se orgulhosos pela forma como 

decorreu essa gestão. ------------------------------------------------------- 

Felicitou o Dr. José Damião, responsável pela Proteção Civil do Município 

de Tarouca que em seu entender, conseguiu fazer deste serviço, um 

instrumento responsável, dinâmico e atento, na salvaguarda do bem-

estar de toda a população. -------------------------------------------------- 

- Sr. Provedor: Agradeceu as intervenções anteriores e disse concordar 

plenamente com a opinião do Irmão Dr. Domingos Nascimento, no que 

respeita à divida das IPSSs, salientando a necessidade de uma mudança 

radical, na forma como o Poder Central olha para estas Instituições. ---- 
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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 2020. ---------------------------------------------------- 

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

Ramos, para proceder à leitura do relatório apresentado pelo Revisor 

Oficial de Contas da Misericórdia, que constitui a certificação legal das 

contas do Exercício Social do ano 2020. ------------------------------------ 

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

- O Relatório de Atividades do ano de 2020, que foi aprovado por 

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

- Contas do Exercício Social do ano de 2020, que foram aprovadas por 

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

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

O Sr. Presidente da mesa colocou à votação as seguintes propostas 

apresentadas pelo Conselho Fiscal: ----------------------------------------- 

• “Um voto de louvor a todos os prestadores de serviços na Instituição, 

pelo seu desempenho e espírito de missão”; --------------------------- 

• “Um voto de louvor à Mesa Administrativa, pelo esforço desenvolvido na 

obtenção da qualidade dos serviços prestados”. -------------------------- 

Estas duas propostas foram aprovadas por unanimidade e aclamação. -- 

De seguida, deu a palavra ao Sr. Provedor, que prestou as seguintes 

informações: ----------------------------------------------------------------- 

- Informou que a Misericórdia continua a aguardar orientações por parte 

da CIM Douro, para poder avançar com as obras destinadas à  construção 

do Jardim de Infância e CATL, nos fundos do edifício da Creche, cuja 

candidatura já foi aprovada. Contudo, a mesma sofreu um reforço de 
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verba, que passou de 206.298,29 € para 415.817,87 €, mas ainda não 

foi enviado à Misericórdia, o termo de aceitação com este novo valor. --- 

- Informou também que a Misericórdia aguarda desenvolvimentos sobre 

a 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. ------------------ 

- Informou que em janeiro do corrente ano, o Lar de Idosos foi atingido 

por um surto de COVID19, enalteceu a maneira como os trabalhadores 

das várias Respostas Sociais se uniram, para dar resposta a esta 

situação, disse que foram uns heróis, expressando mais uma vez os seus 

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

Não se verificando mais intervenções, após a conclusão dos trabalhos, o 

Sr. Presidente da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão, pelas 15 

horas e 45 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 Secretário, 

 

________________________________________ 


