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 ATA NÚMERO UM DO ANO DE 2020 

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

junho corrente, nos termos dos artigos vinte seis, vinte sete e vinte 

oito do Compromisso da Irmandade, conjugado com o disposto no 

artigo 18º do Decreto-Lei nº10-A/2020, de 13 de março, com a 

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

1. Aprovação da ata da Assembleia Geral, de 4 de novembro de      

2019;----------------------------------------------------------------------- 

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

do exercício social de 2019, bem como apresentação do competente 

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

3. Proposta de designação da Sociedade “Fernando Peixinho & José 

Lima – SROC, Lda”, como Revisor Oficial de Contas, para os 

exercícios económicos de 2020 a 2023;------------------------------- 

4. Pedido de ratificação de contratação de financiamento bancário, em 

Conta Corrente, com o Banco Montepio Geral (Caixa Económica 

Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A.);-------------------- 

5. Pedido de autorização de transferência do financiamento bancário, 

em conta corrente, atualmente contratado com o Novo Banco, S.A., 

para a Caixa de Crédito Agrícola Mutuo Beira Douro C.R.L.;--------- 

6. Pedido de autorização para venda do prédio urbano, sito na 

localidade de Esporões, União das Freguesias de Tarouca e Dálvares, 

inscrito sob o artigo matricial 248º.------------------------------------ 

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

quarenta e quatro 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. ----------------------------------------- 

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.------------------------------------------------- 

Para dar cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, 

disse que a ata da Assembleia Geral de 4 de novembro de 2019, 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 alterações. ------------------------------------------------------------ 

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 2019. ---------

O Sr. Provedor cumprimentou os Irmãos presentes, agradecendo a sua 
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comparência, passando de imediato à apresentação dos referidos 

documentos, informando com algum pormenor os valores constantes 

do mapa Demonstração de Resultados, que apresenta um resultado 

líquido negativo de 24.910,36 €, dando também relevância aos mapas 

de resultados por Resposta Social. --------------------------------------- 

Disse que as contas refletem aquilo que a Mesa Administrativa tem 

vindo a transmitir em anos anteriores, salientando os tempos difíceis e 

conturbados, que vivem as Instituições do Setor Social.---------------- 

Congratulou-se com o facto de, embora com saldo negativo, o ano de 

2019 apresentar uma recuperação significativa face ao ano de 2018, 

dizendo que este resultado é fruto de reajustes nalgumas Respostas 

Sociais, mas com a preocupação constante de manter a qualidade dos 

serviços prestados. Salientou que, para o ano 2020, a gestão estava 

bem encaminhada, mas com o aparecimento da pandemia provocada 

pela COVID19, tudo se alterou a partir de março do corrente ano, dado 

que se verificou uma quebra nas receitas e uma drástica subida nas 

despesas, para fazer face às medidas de contenção desta doença, em 

todos os setores da Misericórdia.----------------------------------------- 

Apresentou os resultados por Resposta Social, dizendo que a Mesa 

Administrativa tem plena consciência daquelas que apresentam 

resultados negativos, em parte porque o número de utentes atendido 

é superior ao número de utentes comparticipado através dos Acordos 

de Cooperação, mas as pessoas que precisam dos serviços, não têm 

culpa que a Misericórdia não possua os Acordos e que por esse motivo 

não podem deixar de ser atendidos. Frisou que, não se pode deixar 

ninguém para trás. -------------------------------------------------------- 

Salientou o elevado encargo com a rubrica que se refere aos custos 

com pessoal, dizendo que em parte se deve às sucessivas atualizações 
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do salário mínimo nacional, sem que se verifiquem 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-------------------------------------------------------------- 

O Sr. Provedor disse ainda que os resultados aqui apresentados, são 

fruto do empenho de toda uma equipa, composta pela Mesa 

Administrativa e por todos os trabalhadores da Misericórdia. Em em 

conjunto, têm desempenhado um papel fantástico, endereçando-lhes 

também os seus agradecimentos.---------------------------------------- 

Agradeceu também a colaboração da Câmara Municipal de Tarouca, 

dizendo que em muito contribuiu para os resultados alcançados.------ 

Terminada esta intervenção o Sr. Presidente da mesa disse que 

reconhece a linha de atuação da Mesa Administrativa, que 

efetivamente a Misericórdia de Tarouca não deixa ninguém para trás, 

que pessoalmente tem testemunhado essa realidade, pois sempre que 

tem conhecimento que uma pessoa ou família estão a passar 

dificuldades, basta um telefonema para o Sr. Provedor ou para um dos 

Srs. Mesários, que imediatamente a situação é resolvida. Deixou o seu 

agradecimento por esta forma de atuação. Seguidamente colocou à 

discussão o Relatório de Atividades e Contas do Exercício Social de 

2019, 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 Melo, que deu os 

parabéns à Mesa Administrativa pelos resultados apresentados nos 

documentos que compõem o Relatório de Atividades e Contas do 

Exercício Social de 2019, alertando para o facto de que a pandemia do 

COVID19 veio pôr em causa os resultados que eram expectáveis para 



                       SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA 

                         ASSEMBLEIA GERAL 

 
 

5 

 

o corrente ano. Disse que compreende perfeitamente as dificuldades 

financeiras com que a Misericórdia se debate, que pelo conhecimento 

que tem, são comuns a todas as instituições particulares de 

solidariedade social e que, em seu entender, para poderem ultrapassar 

esta situação, é necessária uma alteração de fundo das políticas do 

País. Salientou que as Misericórdias de todo o País deveriam unir-se e 

fazerem algo para garantir a sua sustentabilidade futura, pois, caso 

contrário, não terão capacidade de dar resposta aos problemas sociais.  

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 2019.-------------------------------------- 

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

- O Relatório de Atividades do ano de 2019, que foi aprovado por 

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

- Contas do Exercício Social do ano de 2019, que foram aprovadas por 

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

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

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

apresentar a proposta de designação da Sociedade “Fernando Peixinho 

& José Lima – SROC, Lda”, como Revisor Oficial de Contas, para os 

exercícios económicos de 2020 a 2023.---------------------------------- 

De seguida, o Sr. Presidente da mesa colocou à discussão este ponto 

da Ordem de Trabalhos. Não se tendo verificado qualquer inscrição, 

colocou-o à votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. ---- 

Quarto Ponto da Ordem de Trabalhos:-------------------------------

O Sr.  Presidente  da mesa deu a  palavra à Vogal do Conselho Fiscal, 
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D. Carla Maria da Fonseca Lobo, para proceder à leitura da ata daquele 

Órgão Social, contendo o teor parecer sobre o pedido da Mesa 

Administrativa para ratificação de contratação de financiamento 

bancário, em Conta Corrente, com o Banco Montepio Geral (Caixa 

Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A.). --------- 

De seguida, o Sr. Presidente da mesa, submeteu este assunto à 

discussão e não se verificando intervenções, o mesmo foi colocado à 

votação, tendo sido deliberado por unanimidade ratificar a contratação 

de financiamento bancário, em Conta Corrente, com o Banco Montepio 

Geral (Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, 

S.A.), no valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros).  ----------------- 

 Quinto Ponto da Ordem de Trabalhos:------------------------------ 

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

apresentar a proposta da Mesa Administrativa de pedido de autorização 

para a transferência do financiamento bancário no montante de cem 

mil euros, em conta corrente, atualmente contratado com o Novo 

Banco, S.A., para a Caixa de Crédito Agrícola Mutuo Beira Douro 

C.R.L..---------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Provedor informou que esta proposta apresenta condições mais 

vantajosas do que as atualmente existentes, nomeadamente um 

“Spread de 2,5%” e uma utilização de garantia hipotecária já 

existente.------------------------------------------------------------------- 

De seguida este ponto foi colocado à discussão, não se verificando  

intervenções, o mesmo foi colocado à votação, sendo aprovado por 

unanimidade o seguinte: ------------------------------------------------- 

a) Autorizar a cessação antecipada do contrato de financiamento 

bancário no montante de 100.000,00 € (cem mil euros), 
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celebrado anteriormente com o Novo Banco, S.A; e em sua 

substituição, -------------------------------------------------------- 

b) Autorizar a celebração de contrato de financiamento bancário, no 

montante de 100.000,00 € (cem mil euros), em regime de conta 

corrente, a celebrar com a Caixa de Crédito Agrícola Mutuo Beira 

Douro C.R.L., nas condições constantes da sua proposta, dando 

como garantia a utilização da garantia bancária já existente.---- 

Sexto Ponto da Ordem de Trabalhos:------------------------------- 

Teve a palavra o Sr. Provedor, para apresentar uma proposta da Mesa 

Administrativa, referente ao pedido de autorização para venda do 

prédio urbano, sito na localidade de Esporões, União das Freguesias de 

Tarouca e Dálvares, concelho de Tarouca, inscrito sob o artigo matricial 

248º. De seguida, este ponto foi colocado à discussão e não se 

verificando intervenções, o mesmo foi colocado à votação, tendo sido 

deliberado por unanimidade autorizar a venda do referido prédio 

urbano. Foi ainda deliberado por unanimidade conceder plenos poderes 

aos Senhores Provedor e Tesoureira, para outorgarem a respetiva 

escritura de compra e venda, em representação da Santa Casa da 

Misericórdia de Tarouca.--------------------------------------------------- 

Sétimo 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. -------------- 
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O Sr. Presidente da mesa abriu as inscrições para os Irmãos que 

pretendam intervir neste sétimo ponto da Ordem de Trabalhos.------- 

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

 Senhor Provedor : -------------------------------------------------------- 

 - Começou por explicar o motivo pelo qual esta Assembleia Geral é 

realizada nesta data e não em março, como mandam os Estatutos da 

Misericórdia, dizendo que ao abrigo do no artigo 18º do Decreto-Lei 

nº10-A/2020, de 13 de março, por força da pandemia provocada pela 

COVID19, a mesma teve que ser adiada.-------------------------------- 

Fez em breve resumo daquilo que têm sido para a Misericórdia, estes 

meses de pandemia, dizendo que foi um trabalho muito complicado, 

mas que até à data os resultados têm sido bons porque a Misericórdia 

se antecipou na implementação de medidas de contenção, 

nomeadamente a separação do Serviço de Apoio Domiciliário, do Lar 

de Idosos, que inicialmente funcionou nas instalações da Creche, 

enquanto esta esteve encerrada. Após a reabertura desta Resposta 

Social, o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Tarouca, colocou à 

disposição da Misericórdia, as instalações da cantina da Escola C+S, 

bem como alguns elementos dos Recursos Humanos, onde atualmente 

estão a ser confecionadas as refeições do SAD e o funcionamento de 

toda a logística desta Resposta Social. Endereçou os seus 

agradecimentos ao Sr. Diretor do Agrupamento, pela prontidão no 

apoio à Misericórdia.------------------------------------------------------- 

Disse que atualmente a Misericórdia tem três cozinhas em 

funcionamento, o que traz custos acrescidos.---------------------------- 

Salientou a importância da ajuda e sempre pronta colaboração da 

Câmara Municipal de Tarouca, dizendo que nos momentos de aflição, 

foi um parceiro fundamental, nomeadamente na aquisição e oferta de 
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equipamento de proteção individual, que no início da pandemia era 

escasso e a preços muito elevados, sendo que na Misericórdia de 

Tarouca, são gastas por semana, em média, 800 máscaras, não 

contando as batas e outros equipamentos de proteção individual, assim 

como elevadas quantidades de gel desinfetante e produtos similares. - 

Informou também que foi com a colaboração desta Entidade, que logo 

no início da pandemia, a Misericórdia de Tarouca conseguiu testes para 

todos os Utentes e trabalhadores.---------------------------------------- 

Deixou um sentido agradecimento para as pessoas que dirigem o 

Município de Tarouca, especialmente ao Sr. Vice-Presidente (o Irmão 

Dr. José Damião Melo), que sempre o tem acompanhado nesta luta.-- 

Informou também que, felizmente outras entidades e empresas 

ofereceram à Misericórdia vários tipos de artigos necessários para fazer 

face a esta pandemia, os denominados EPIs, tendo-lhes sido 

endereçados os respetivos agradecimentos em devido tempo.--------- 

Disse que, não obstante a generosidade descrita, a Misericórdia viu os 

custos de funcionamento disparar significativamente, agravando a sua 

situação financeira.-------------------------------------------------------- 

Deixou uma palavra de agradecimento especial para a Mesa 

Administrativa, dizendo que não houve reuniões durante mais de 2 

meses, para se manter o distanciamento social, mas contactavam 

diariamente por telefone e foram incansáveis no apoio que lhe 

transmitiram.-------------------------------------------------------------- 

Para os trabalhadores da Misericórdia, fez questão de expressar uma 

sentida homenagem, pela sua entrega e dedicação, dizendo que foram 

inexcedíveis. Salientou a equipa de enfermagem do Lar de Idosos, 

dizendo que foram eles a realizar os testes à COVID19 a todos os 
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Idosos e trabalhadores da Misericórdia, bem como se disponibilizaram 

para o fazer nas restantes IPSSs do Concelho.-------------------------- 

- Propôs um voto de pesar pelo recente falecimento do Sr. Abílio Lopes 

de Almeida, de Gondomar, Irmão da Misericórdia, que durante longos 

anos foi membro dos Orgãos Sociais desta Instituição, cargos que 

desempenhou com entusiasmo e sentido de responsabilidade.--------- 

Este voto de pesar foi aprovado por unanimidade e aclamação.-------- 

Intervenção do Irmão Dr. José Damião Melo: --------------------------- 

Disse que enquanto Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca 

e Responsável da Proteção Civil, fez a sua parte, mas que foi muito 

importante a entrega de todos os que fazem parte daquela equipa, 

principalmente o Sr. Provedor. Salientou que, felizmente até à data, 

Tarouca ainda não registou nenhum caso de COVID19, porque esta 

equipa se antecipou na implementação das medidas de contenção.--- 

Deixou uma palavra de agradecimento a todos os trabalhadores da 

Misericórdia que, em seu entender, foram autênticos heróis nesta fase, 

perante uma situação nova e completamente desconhecida para todos.  

Intervenção do Sr. Presidente da Assembleia Geral:-------------------- 

Começou por dizer que esta fase da pandemia deveria servir para todos 

meditarem que “de nada vale o ter, o que vale é o ser” e o ser verificou-

se na união de esforços, descrita pela Sr. Provedor, para enfrentar o 

inimigo invisível que é o vírus. ------------------------------------------- 

Salientou a importância do poder local na forma eficaz como tem gerido 

esta crise pandémica, em seu entender foi o poder local que apoiou e 

defendeu as Instituições e toda a população desde a primeira hora e 

Tarouca tem sido um exemplo. Disse que, desde a primeira hora se 

organizaram para agir em grupo, ajudando e defendendo todos por 

igual, sem olhar a partidos políticos.-------------------------------------- 
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Referiu também que foi com muito agrado que disponibilizou as 

instalações da Escola C+S, bem como os respetivos trabalhadores, 

para colaborarem no SAD da Misericórdia, dizendo que é a união de 

esforços que vale e facilita o trabalho.----------------------------------- 

Disse também que esta crise pandémica vai acentuar as desigualdades 

sociais, e que por isso a Misericórdia terá um trabalho acrescido no 

futuro. Disponibilizou-se para continuarem a contar com ele, sempre 

que necessário.------------------------------------------------------------ 

Após a conclusão dos trabalhos, 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 

 

________________________________________ 

A Vice-Presidente  

 

_________________________________________ 

O Secretário 

 

_________________________________________ 


