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ATA NÚMERO OITENTA E QUATRO DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA GERAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA  

DE ALTER DO CHÃO 

 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezoito na sala de reuniões 

do Lar Nossa Senhora da Assunção, reuniu em sessão ordinária a Assembleia 

Geral, desta instituição com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 1: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;--------------------------- 

Ponto 2: Aprovação do Orçamento para 2019;---------------------------------------- 

Ponto 3: Outros assuntos julgados de interesse relevante.------------------------- 

Marcada inicialmente para as 20.30 horas a sessão teve início meia hora mais 

tarde em virtude de não estarem presentes a maioria dos irmãos------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Geral, agradeceu a presença dos irmãos e 

deu a palavra ao Senhor Vice Presidente que procedeuà leitura da ata da 

reunião anterior, a qual depois de posta à votação foi aprovada por maioria 

com duas abstenções.---------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Senhor Provedor fez a 

apresentação dos documentos Plano de Atividades e Orçamento. Salientou 

que a situação financeira se avizinha muito complicada, na medida em que o 

Estado tem vindo a desresponsabilizar-se da área social. ----------------------------- 

O Senhor Provedor referiu ainda que as fracas reformas auferidas pelos 

Utentes e os sucessivos aumentos doordenado mínimo, têm sido bastante 

penalizadores para as Misericórdiasdando conhecimentode um estudo 

efetuado pela União das Misericórdias em que desde 2012, os acréscimos de 

custos não compensados por aumentos nas comparticipações estatais foram 

na ordem dos 12%, acréscimos comoparte dos aumentos do ordenado mínimo 

nacional, são suportados pelas próprias  Misericórdias sem qualquer 

contrapartida.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio a irmã Joana Mega, referindo que os documentos em análise, 

nomeadamente Plano de Atividades e Orçamento, devem estar publicados no 

site da Instituição para consulta dos irmãos, porque não o fazendo só revela 

amadorismo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sugeriu ainda que o Orçamento não deve ser somente apresentado de forma 

agregada, mas também deveria o mesmo ser desagregado por Respostas 

Sociais, porque para pessoas que não são da área financeira é difícil de 

analisar o documento nestes moldes. ------------------------------------------------------- 

Referiu também que considera que o Orçamento não é ambicioso, fazendo 

referência ao facto que neste documento não existe qualquer verba para a 

Formação dos Colaboradores. Sublinhando que o melhor que a Santa Casa 

tem são os seus Colaboradores, sendo estes simplesmente ignorados. ----------- 

Considera aindaque perante o facto das dívidas da Santa Casa se estarem a 

acumular não entende que o presente Orçamento não espelhe qualquer verba 

para liquidação dos valores em dívida, o que é desprestigiante para a 

instituição. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fez ainda referência ao facto de no Orçamento não constar o valor da dívida, 

ao que o Senhor Vice Presidente questionou a irmã em causa sobre em que 

rubrica do Orçamento deveria constar a dívida acumulada? Esclarecendoque 

no Orçamento não existem rubricas com esse fim. -------------------------------------- 

A irmã Joana Mega manifestou discordância relativamente aos aumentos que 

foram efetuados nas mensalidades dos Utentes, porque segundo a mesma  

isso irá prejudicar muito os idosos, principalmente aqueles que vivem com mais 

dificuldades.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Para terminar deixou uma pergunta dirigida ao Senhor Provedor: Se o aumento 

do valor do ordenado mínimo não for aprovado, compromete-se a aumentar os 

funcionários da instituição para os 600,00€? ---------------------------------------------- 

O Senhor Provedor tomou a palavra, respondendo às diversas questões e 

afirmações proferidas pela irmã Joana Mega. --------------------------------------------- 

No que diz respeito ás questões relativas à publicação do Plano de Atividades 

e Orçamento, no site da instituição, o Senhor Provedor reconheceu que o ideal 

seria que a maioria dos documentos fossem disponibilizados dessa forma e 

eventualmente haveria de corrigir a situação. --------------------------------------------- 

Relativamente à desagregação do Orçamento por Resposta Social, o Senhor 

Provedor concordou que seria relevante a apresentação do documento nesses 

moldes e caso o volume de trabalho o permitisse ir-se-ia debruçar sobre o 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Respondendo à afirmação do Orçamento não ser ambicioso, o Senhor 

Provedor referiu que perante a crise financeira que a entidade atravessa, o 

Orçamento apresentado é o possível, considerando-o realista e razoável. No 

aspeto da formação, o Senhor Provedor deixou claro que o comentário da irmã 

é despropositado e uma clara tentativa de deturpar a realidade, para se 

enquadrar na sua critica, pois em sede de apresentação do Orçamento deixou 

sem sombra de dúvida que apesar da rubrica formação estar a zeros, a Santa 

Casa efetuou uma candidatura perante o IEFP que irá garantir 50 horas de 

formação, no ano de 2019, a todos os colaboradores. Sublinhando que a 

referida formação, não terá quaisquer custos para a instituição e que para dar 

cumprimento legal à formação apenas seriam necessárias 35 horas anuais, 

sendo esta medida uma clara aposta na formação dos nossos recursos 

humanos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

No aspeto referido sobre a falta de rubrica para liquidação de dívidas a 

fornecedores, o Senhor Provedor evidenciou que o carácter do documento em 

causa não permite a consignação de tal valor, não existindo enquadramento. O 

mesmo se aplica com o valor total das dívidas a fornecedores, este apenas terá 

enquadramento em sede de Balanço. ------------------------------------------------------- 

No âmbito do aumento das comparticipações familiares, o Senhor Provedor 

reconhece que os aumentos foram razoáveis, no entanto, relembra que não 

eram feitas atualizações há já alguns anos. Que a decisão foi tomada após 

uma análise dos valores praticados por IPSS´s similares da região, e que a 

Santa Casa da Misericórdia antes destes aumentos era das instituições que 

praticava valores mais reduzidos. Sendo que estes aumentos são necessários 

para a sustentabilidade da instituição, e que perante os valores reduzidos da 

comparticipação estatal esta foi uma das soluções encontradas. -------------------- 

Sobre a questão da garantia do aumento dos ordenados mais baixos para 

600,00€ (seiscentos euros), caso o aumento da RMNG não fosse aprovada, o 

Senhor Provedor respondeu que a instituição irá acompanhar qualquer 

aumento que advenha da lei, mas a situação financeira precária não permite ir 

mais além. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o irmão AntãoLopes Vinagre lamentando a ausência na 

reunião de elementos dos Orgãos Sociais da Santa Casa. ---------------------------- 
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Prontamente o Senhor Provedor indicou alguns elementos dos Orgãos Sociais 

que se encontravam na sala entre os restantes irmãos. -------------------------------- 

Continuou a sua intervenção, referindo que não faz sentido a convocatória para 

a reunião ser feita da forma como é, na medida em que não se está a respeitar 

o Compromisso, porque os documentos em apreço não foram disponibilizados, 

como no caso do parecer do Conselho Fiscal.--------------------------------------------- 

Manifestou ter conhecimento que a Santa Casa tem um advogado avençado, 

questionando qual o valor que lhe é pago, bem como quantos processos tem a 

Santa Casa que justifique uma avença com um advogado. --------------------------- 

O Senhor Provedor interveio, respondendo ao irmão Antão Lopes Vinagre que 

teria conhecimento do lapso e que este seria corrigido em sessões futuras. No 

que diz respeito à questão colocada sobre o advogado avençado, o Senhor 

Provedor esclareceu que a legislação laboral é muito complexa e que se torna 

necessário contar com apoio de um advogado que possa intervir quando 

necessário,  aconselhando a instituição a tomar as atitudes corretas de acordo 

com a legislação legal em vigor.--------------------------------------------------------------- 

Postos à votação, os referidos documentos, obtiveram-se os seguintes: ---------- 

Resultados: duas abstenções e um voto contra.Aprovados por maioria o Plano 

de Atividades e Orçamento para 2019. ------------------------------------------------------ 

Em seguida o Presidente da Assembleia procedeu á leitura da carta enviada 

pela irmã Joana Mega, tendo o Senhor Provedor respondido a algumas 

questões que surgiram relativamente ao conteúdo da mesma. Deixando claro 

que se recusa perentoriamente a colocar interesses privados acima dos 

interesses dos Utentes da Santa Casa ou até da própria instituição. --------------- 

O Senhor Provedor solicitou a todos os irmãos que enviassem os contatos 

pessoais, nomeadamente o e-mail para a Santa Casa, de modo a que futuras 

convocatórias possam cumprir com o estipulado no Compromisso. ---------------- 

Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleiadeu por encerrada a sessão. ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 


