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oRÇAMENTo DE EXpLoRAçÃo rnewstox,eL E DE
INVESTTM ENTos pÁ RA 2 02 3

Prezados Irmãos e lrmãs,

Nos lermos legais e estatutários consignados na alínea c), n" l, do arligo 2lo do
comprornisso, a Mesa Adrri,istrativa da santa casa da Misericórdia de Tentúrgai

subrrete à apreciação, discussão e votação da Assernbreia Geral o prano de Ativiclades e
(Jrçameltto de Exploração previsional e lnvestimentos para o ano de 2023.

Canos Irmãos e lnlãsI

Esta, é a última reunião da rrma,dade no quadriénio de 2019-2022 e estaÍnos aqui par.a

analisar e aprovar ou reprovar o plano de Atividades paru 2023.

como já t'oi dito noutra ocasião, a conta previsionar é apenas o fio condutor par? o ano
seguinte e a sua orgânica baseia-se na soma dos gastos feitos num deterrninado período do
ano, acrescentando-lhe uma cefta percentagem. Mas agora, com o aumento progressivo do
custo de vida e dos salários, essa percentagem não é fiável e está a ser dificil rnanter o
equilíbrio financeiro desta santa casa, que não tem outr.os rendimenros além das

mensalidades dos utentes e do subsídio da Segurança social e, contrariamente ao que se diz
na rua' a nossa santa casa não é rica, rlas é uma pota aberta há 43g anos, para prestar apoio
a quem necessita.

Nos últimos tempos, o apoio financeiro que recebernos do Estado, não tem acompanhaclo a

subida do custo de vida e dos salários e neste momento por todo o país, há Misericórdias com
gmvíssimos problemas tinanceiros, como tem sido noticiado pera comunicaçào sociar.
Tentúgal, em área territorial é a maio. freguesia do concelho de Montemor-o-velho. mas

atualmente é uma vila envelhecida e quase despovoada. por isso não podemos esquecer, que
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â nossa M'isericórdia é uma Instituição muito importante para toda a freguesia, porque dá

emprego e presta apoio social aos nossos idosos e apesar das dificuldades financeiras que se

adivinlram no futulo próximo, é necessário que esta Santa Casa continue a valoúzar

formagão dos. nossos recursos humanos, para que seja reconhecida socialmente pela

excelência dos cuidados e apoios que presta nos seus equipamentos sociais,

Também é necessár'io valorizar o seu patrirnónio móvel e imóvel, nunca esquecendo que o

único ERPI qile temos, está instalado nurn edifício antigo, que precisa de cônstante

manutenção.

Neste momento, para a Misericórdia cumplir a sua Missão de apoio social e manter a sua

sobrevivência, é necessário que os seus Órgãos Sociais tenham persistência. resiliência e

deterr.nir, ação, sempre assentes nos valores do hunranismo cristão. presentes no cumprimento

das catolze Obras de Misericórdia.

RESENHA HLsroruca

No séc. XVI. Tentúgal era seln dúvida uma das terras mais promissoras do vale do Mondego,

pois tinha grande densidade populacional e grande desenvolvimento socioeconómico e

cultural. Na ópoca, já existia uma Confraria medieval. de S. Pedro e S. Dorningos, para prestar

assistência médica aos mais pobres.

Esta Confraria rledieval era sustentada pelos que tinham teras de cultivo e, poltanto, mais

poder económico. Mas no séc. XV e XVI houve peste e maus anos agrícolas, o que originou

grandes Íbrles e grande rnortandade. Em consequência, aquela Conlraria entrou em colapso

económico e paralisou. EnÍão os nobres aqui residentes, solicitararn ao Rei D. Sebastião o

privilégio de se criar aqui unra Misericórdia, pam socorro dos mais desfavorecidos.

Entretanto, o joverr Rei Írorrsu sem deixar descendentes, o que originou urra grave crise

politica, com guerra entÍe os pretendentes à coroa do Reino de Portugal. Por esse motivo, só

ern 1583 é que D. Filipe ll de Espanha. recém aclarnado Rei de Poúugal, extinguiu a

Confraria de S. Pedro e S. Domingos e instituiu em TentÍrgal uma Misericórdia.
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Na década de oitenta o Sr. Padre José Gonçalves enr conjunto com alguns elementos da

Innandade e o apoio da cáritas Diocesana, revitalizalarn a Misericórdia cr.iando os serviços

de Centro de Dia e de Apoio Domiciliário, dando assim assistência à população idosa da

freguesia de Tentirgal e lugares limítrofes. Já no íinal do séc. XX. a Misericórdia recebeu por

doação de Adrião Forjaz de Sampaio, o ediÍicio do anrigo Solar da Íàmília Viegas de Morais,

para aí instalar a Valôncia de Lar.

Hoje a Misericórdia de Tentúgal continua a prestar apoio à Anciania e a todos os que precisam

de ajuda e é uma mais valia no tecido organizacional de Tentírgal. pois é uma pequena

organização que garante elnprego a cerca de vinte e quatro colaboradoras e dá sr"rporte e apoio

às famílias que pedem ajuda para garantir o bem-estar dos seus idosos.
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ERPI - Estrutura Residencial para Pessous ldosas

LO
A ERPI colstitui uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização .9
temporária ou permanente, em que sãô desenvolvidas atividades de apoio social e prestados tr
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cuidados de enfermagem. Tem por missão ser uma "casa de família" dos seus utentes, que,

necessitam de assistência e apoio, contribuindo para a estabilização, autonomia ou

estimulação do envelhecimento ativo e integração social. Esta resposta social tem em média

25 utentes.

Serviços Prestados em ERPI:

)> Aloiamento;

i Álimentação Peclueno-A lmoço, Almoço, Lanche, Jantar e Ceia;

i Iligiene Pessoal;

! Confofio Pessoal;

. I ratarnentu tlc Rorrpas:

i Acompanhamento ao Extclior;

! Apoio/Âcompanhamento Psicossocial;

i AcompanhamentoMédico;

! Cuidados de EnÍêr'magern;

i Terapia Ocupacional e Anirnação.

Centro de Dia

Centro de Dia é a resposta social destinada a pessoas idosas de ambos os sexos que

proporciona, em horário diumo, um conjunto diversificado de serviços e atividades de

desenvolvimento pessoal, tendentes ao bem-estar do utente e ao seu equilíbrio emocional e

físico e de apoio à respetiva família. A missão desta resposta social obedece a uma estratégia

de respeito pelos imperativos legais em vigor e pelos direitos do Utente como pessoa, e

enquanto ser biopsicossocial e espiritual dotado de dignidade e direitos, cuja relação assenta
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num compromisso com a clualidade e os mais elevados padrõcs éticos. Esta respôsta

tcm em média 17 utentes.

Serviços Prestados em Centro de Dia:

i Pequeno-Â lrnoço, Almoço c Lanche;

! Higicne Pessoal;

> Tratamento de Roupas;

! Acompanhamcnto ao Exterior;

i Àpoio/Acompanhamento Psicossocial;

,> AoornpanhamentoMédico;

); Cuidados de Enlermagem;

! Tcrapia Ocupacional.

SAD - SeniÇo de Apoio Domiciliário

O SAD é uma resposta social, que consiste na prestação de cuidados e serviços

individualizados e personalizados no domicílio das pessoas quando, por motivo de doença,

deficiência, idade, ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou

permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária.

A missão desta resposta social obedece a uma estratégia de respeito pelos imperativos legais

em vigor e pelos direitos do Utente como pessoa, e enquanto ser biopsicossooial e espiritual

dotado de dignidade e direitos, cuja relação assenta num compromisso com a qualidade e os

mais elevados padrões éticos. Esta resposta social tem em média 10 utenÍes.
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Serviços Prestados em Apoio Domiciliário:

i Confeção e Distribuição de Refeições - (Pcqueno-Ahnoço,

) Higiene Pessoal;

) Higiene I labitacional;

> Tratamento de Roupas:

} Apoio/Acornpanhamonto Psicossocial;

! AtividadcsSocioculturais.

Almoço);

Cuntina Sociul

O scrviço de Cantina Social está inserido num programa de Ilede Solidária das Cantinas

Sociais e constitui-se colno uma resposta de intcrvcnção no âmbito do Programa de

l;mergência Âlirncnlar, .lue é coordenado pela Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-

Vclho.

A Cantina Social assegula urna reÍêição diária cluc ó levada pelo beneficiário, para consumo

no domicílio.

Loja Social

A Instituição descnvolvc um projeto designado por l,oja Social, no sentido de criar condições

quc Íàvoreçam o bem-estar da população local, nomeadamente, nas categorias sociais mais

vulneráveis ern situação de pobreza e exclusão social.

Neste projcto não ocorrem entladas c saídas de dinheiro, não havendo assirn fluxo Ínonetário.

FLrnciona com troca de bens entt'e os utilizadores. 00
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Velho.

Tem corno ob.ietivo combater o isolamento pessoal e social dos idosos e dependentes,

preservando urna autonomia e ligação aos espaços que lhes são necessários. pondo à sua

disposição equipamento capaz de promover o estatuto do deficiente.

POAPMC - Programa Operacional de Apoio às
Pessoas Mais Curenci&das

O POAPMC consiste na distribuição de géneros alirrentarcs às pessoas mais carcnciadas, por

organizações parceiras. bem como o desenvolvimento de medidas de acompanhamento com

vista à inclusão social daquelas.

A SCM'f constituiu-se corno entidade parceira da Santa Casa cle Montenror o Velho neste

progfama.
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. A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de
Tentúgal tem como propósito a prática das Catorze
Obras de Misericórdia, tanto corporais como
espirituais, visando o serviço e apoio com
solidariedade a todos os que precisam. A Instituição
pretende dar uma resposta eficiente e veloz nas
respostas sociais que a constituem.

. Ser uma Instituição integrada na comunidade, de
excelência na promoção dos serviços prestados nas
várias respostas sociais de intervenção, aliada a
outros parceiros sociais.

. Solidariedade

. Etlca

. Igualdade

. Responsabilidade

. Respeito

. Profissionalismo e Rigor
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Oanrtvos Grnets

Através das respostas sociais e áreas de atuação. a Santa casa da Misericórdia de Tentírgal

pretende assegumr o bem-estar dos utentes e respeito pela dignidade humana" através de

serv iços elicientes e adequadt.rs.

Estas respostas sociais prccuram dar solução às necessidades dos idosos, valorizando a sua

importância no seio da comunidade, no caso do lar que os recebe, procurando em simultâneo

a sua ligação ao meio natural, norneadamente rlantendo o vínculo com a fanrília e amigos.

Entre os objetivos da santa casa da M isericórdia está consagrado prestar apoio e atendimento

a gfupos sociais mais destàvorecidos e carenciados, Entre estes grupos estão as pessoas

idosas.

Para apoiar estas situações mantém-se uma pareceria com o lnstituto de Segurança social,

I'P., Banco Alirrentar contra a Fome, Grupo de Intervenção social e comunitário concelhio.

Estas parcerias pennitem-nos a atribuição de subsídios eventuais em situações de confirmada

car€ncia económica, ajudas técnicas, distribuição de produtos alimentares e

encaminhamento/acompanhamento de situações para outros serviços da comunidade.

Ourrtvos EspticÍFrcos

Manter respostas sociais e serviços prestados;

Pernranecer ativos no combate ao Covid 19, seguindo todas as r.ecomendações

das entidades competentes;

Divulgar as atividades desenvolvidas na Instítuição;

Garantir a organização e o Í'uncionamento dos serviços;

Angariar novos Innãost

Manter a 1'requência máxima enr todas as respostas sooiais;
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A Instituição pretende garantir a sua sustentabilidade;

Manter as parcerias com ô setor Estadô;

Fonientar novas parcerias;

Recuperar e manter o seu patrimótrio irróvel e rróvell

Edificar a nova estÍutura de Centro de Dia;

Prorrover o desenvolvimento e Íbr.mação dos recursos hurnanos iJa lnslitLrição;

Garantir a salislàção das neccssidadcs e expctativas dos colaboraclorcs:

Obietiva-sc contirruar a investir na nrclhuria da qLralidade dc vida dos Lrtcnlcs.

atlavés clc lnelhorias de alguns cspaços inlcriores e cxlcriores" assirlr c()nlu nü

aquisição dc matcrial de aiudas técnicas:

[ortaleccl a relação cic lidelizaçãro dos utclttes;

'l'crrninar as obras de restirLtlo da lgrcja c Casa i1o Dcspacho.

IRG,,íOS SOCIAIS

Os Orgãos Sociais, em exercício à data atual, foram eleitos a 8 de dezembro de 2018. A
Tornada de Posse dos Corpos Sociais, para o quadriénio 2019-2022, realizou-se a 20 de

janeiro de 2019. Os mesmos são constituídos por 4 rnenrbros da Mesa Adminístrativa, 4

memblos do Conselho friscal e 3 membros da Mesa da Assernbleia-Geral.

Os Órgãos Sociais não usuÍi'uem de qualquer remuneração.

Estes lêm a seguinte cornposiçào:

Mesa Administrativa
Provedora: Maria de Lourdes Salgado da Costa Santiago

V iee-l)ror edora: Edrrarda Chaves Pinrtr Gaspar

Secretário: António Ângelo Femandes Monteiro

Tesoureiro: José Carlos Rama Maia
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Conselho Fiscal
Presidente: Carlos Gornes J'ubarão

Vice-Presidente: Marco Alexandre Paiva Anselmo

Secretário: Maria José Santos Saraiva de Sousa

Suplentes: António Santos Gaspar

Mesa da Assembleia-Geral
Presidente: António Conçalves Honório Monteiro

Vice-Presidente: João Pedro Faria Rama

Secretário: Euclides da Cunha Santiago de Ahneida

Esrn trÉet,q qRGANTzACIqNAL - ÁNÁLISE sn/or

A análise SWOT (Stengths, Weaknesses, Opportunities anda Threats), é uma téonica

importante, utilizada para auxiliar a Instituição a identificar Íbrças, fraquezas,

opoúunidades e ameaças, que pennite posiciona-la no rrercado e definir a melhor

estratégia.

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS

Forças Fraquezas

Empenho da Mesa Administrativa

Qualidade nos Sêrviços

Boa lmãgêm iunto da Comunidade

Elevada dependência de Subsídios

lnstalaçôes Não Adêquadas

Avaliar â Existência de Candidaturas/Apoios

Oportu nidades AmeaÇas

Projetos PRR

Parcerias com outras Entidades

Criação dê Novos Proietos

Concorrência de Outras lnstituições

Legislação Laboral

Aumento dos Custos Enerséticos
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RECURSqS HI.MÁNoS

6làa-A Santa Casa da Miselicórdia de 'l'entúgal crê que os recursos humanos são o fator

Í'undamental para a qualidade dos serviços prestados.

As pessoas são unr recurso ilrportantíssimo para o crescimento e desenvolvimento das

hstituições.

o envolvimento da Instituição com os seus colaboradores/as, e dos colaboratloles/as com a

missão, visão e objetivos da Instituição, é Í'undamental para atingir um desempenho

organizacional i nteressante.

O objetivo estratégico da Instituição. no que diz respeito aos recursos humanos, é que esta

deve valorizar as suas ideias, a proxirnidade e sentido de peftença colx a hrstituição.
'lenr- se como objetivos operacionais. promover o desenvolvimento e formação, assim conro

reforçar o nível de motivação e desempenho dos rccursos humanos.

Só atravós de uma boa gestão de recursos huuranos se consegue dinamizar a Instituição e

posiciona-la em níveis de qualidade exigidas.

o PREVISIoNAL

"a autorização paro cobror receitas e efetuar despesas durantte unt certo período, ent

regra anual, a qual condiciortu toda a atiuidade da adnúnistração no ano firttntceiro"

Sousa Flanco
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Devido à invasão da Rússia à Ucrânia, verificou_se o agravaureuto clas

lomecimento de vár'ias matérias-prinras. arimentos e ao aumento dos preços daenergia. c o^o 
"a3

resultado, há urn disparo no nível de inflação. fu
//Aquando da elabo'ação deste docurentô, teve-se em consideração que em 2023 u ru*u d" L 

. ,,cva, Ltu§ ert LvL) a raxa oe 
*»*,

Também se teve em conta a atualização do sarário Mínimo Nacio,ar (SMN) de setecenlos e

cinco eu'os (705€), para seteccntos e sessenta euros (760€). Apresentando assirn um aumento
de 7 .8%o.

Passamos a valorizar os rendimentos e gastos da Instituição, praneados para o exercício de
,í)r l

Rendimentos

Os rend imenlos, têln o valor total estirlado de quinhentos e vinte e unr nr il. trezentos e dezoito
euros e cato.ze cêntinros (52 l .3 r g, r.+€). A Instituição teve como base, de Lrma lb,na geral, o
acumulado a setembro de 2022 planificacro para doze meses, assi,r como a experiê,cia real
relat ivarncntc a excrcícios antcriot.es.

Para as mensalidades e comparticipação dos ulentes e tàrririar.es, considerou-se a fi.equência

média de utentes, o saldo a setembro de 2022 convertido a doze nreses e a atrnlização qre se

faz no inícío de cada ano, dentro das normas legais.

Quanto às cantinas sociais considerou-se unra média rJe 90 refeições por rnês. que é média
mensal de refeições em 2022, pclo valor de 2,5€ catla.

No que respeita a Quotas da Írmancrade, consideroLr-se o nÍulero de irmãos inscritos/ativos
no nrôs de setembro, tendo sido retiracio um mapa do plograma de sócios, onde consta a
listagem de I 57 irrnãos. A Quota da Irmandade tem o valor tle doze guros ( I 2€).
Para o subsídio reíêrente aos Acordos de cooperação da Segurança Social. das respostas

sociais de ERPI. centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciriário, teve-se por base o número
de utentes abrangidos nas respetivas respostas, à exceção da resposta social de centro de Dia.
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uma vez que esta resposta teve uin enorme decréscimo desde que iniciou a pandemia covii-<
l9' assirn colno as vagas cativas e a aluarização conr base nrnna taxa de 40Á, sendo 
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taxa meramente projetada, uma vez que a atualização para 2023 constará no Corrprrrnisro"V
de Cooperação para o biénio 2023-2024. euanro ao valor do poApMC. este Ibi fomecido y$t '
aquando da celebração do protocolo com a Segurança Social.

o valor relerente ajuros obtidos de depósitos teve-se err consideração o valor r.ecebido peras

instituições bancárias onde constam os depósitos a ptazo em 2022.

Grúlicu I - Rcnlinn:nr,tt:
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GasÍos

Relativamente aos gastos. estes têrn um valor total estimado cie quinhentos e treze mil,

quatrocentos e vinte cinco euros c cinquenta e unr cêntintos (513.425.51Él). Como nos

rendimentos, a lnstituição teve como base, de uma forma geral, o histórico de setembro cle

2022 planificado para doze meses, a experiência real relativamente a exercícigs anteriores e

a taxa de inflação de 4%. tal como.lá foi reÍbt.ido anteriormente.

No custo das Mercadorias vendidas e das Matérias consumidas teve-se em consicleração o

saldo até setelnbro convertendo-se a l2 meses, e aplicou-se a taxa de inflação de 4%.

Quanto a Fornecimentos e Serviços Externos, para além de considerar o descrito

anterioÍmente para os gastos, em geral, também se teve ern consideração os contrúos stn

algumas rubrioas.

No que se refere aos cttstos com pessoal, teve-se em consideração o quadro de pessoal

previsto a partir de janeiro de 2023 e à atualizaçrào do Salár.io Mínirno Nacional (SMN), no

valor de setecentos e sessenta euros (760€).

C)s gastos com amofiizações Íbram calculados com base no mapa de sitnulação do programa

de imobilizado, dos bens sujeitos a depreciação,

O valor que consta eln Outros Gastos. teve se em linha cie conta o actrmulado a setembro e a

respetiva projeção e tambélr o valor relêrente às quotas anuais pagas à U.M.P.
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Gftiíico 2 - Castos:

I

I

Gastos

,:;!;rii
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Deprec açóes Outros gastos

Investimentos

Para o ano tle 2023 a Mesa Administrativa pretende tenninar obras de restauro da Igreia da

Misericórdia. e avançar com as obras no R/c da Casa do Despacho, que pernritalr abrir a

resposta social Centro de Dia nesse espaço, cotn o objetivo de rentabilizar.um serviço que

neste momento está baslante fragilizado desde que iniciou a pandemia COVID-19.

Pala a conservação e restauro corn dernolição palcial e alterações interiores da Casa do

I)espacho os trabalhos têm unr valor plevisto de 147.486,91Ê, o qual será pago através de

fundos próprios da Instituição. @
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Desinvestimentos

Prevê-se a alienação de dois tenenos rústicos e um urbano, situados na Fr.eguesia de Tentúgal.t

pelo valor de 20.000€, plcvenientes de doação de um falecido utente da Instítuição.
S'tÁo'"-

Anális e Ec o nóm i c a- Finance ir a

O Resultado Líquido prevision al para2023 é positivo no valor de 7 .992.63€.

Tabelo 2:

72
721
722
725

279.725,31 €
1 .884,00 €
2.700,00 €

284.309,31€

75
7511
7512
7512011
7 51203
753

2 í 3.199,85€

1.000,00€
5.169,96€
1 .250,00Ê.

1.142,51€
69,17e

12.727 ,76€
1.366,71 €

220.619,81 €
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78
781
tóz
787
788

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE TENTÚGAL

Conta de Exploração Prêvisional - 2023

Prestação de ServiÇos
Quotas dos utilizadores, matrículas e mensalidades de utentes
QuotizaçÕes e jóias
Serviços Secundários

Subsídios, doações e legados à exploração
lSS, lP-Cenko DistÍital
Outros
Çâmara Municipal de Môntemor o Velho
IEFP
Doaçôês e heranças

Outros Rendimentos e Ganhos
Rendimentos Suplementares
Descontos dê pronto pagamento obtidos
Rendimentos e ganhos em investimentos náo financeiros
Outros
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15 €

79
791
7911

Juros, dividendos e outros rendimentos similares
JuÍos obtidos
De depósitos I 082,87 e

521 .318.1

CONT,A GASTOS VALOR TOTAL

62
ozl
623
oz+
625
626

6í
612

63
632
o3z I

6322
635
oJt)
638

64
64?

68
681
688

lCusto merc. Vendidas e das Matérias Consumidas
I Matérias-pÍimas, subsidiárias e de consumo

I

I

I Fornecimentos e serviços externos
I Serviços especializados
I Materiais

lEnergia e fluÍdos

I Deslocaçóes. estadas e transportes
lserviços diversos

I o,uo"
I

I

Gastos com pessoal
Remuneraçôes do pessoal
RemuneraçÕes cerlas
RemunerâçÕes adicionais
Encargos sobre remunelaçÕes
Seguros Acidentes trabalho e doenças profissionais
Outros gastos com pessoal

Gastos de depreciação e de amortização
Ativos fixos tangíveis

Outros gastos e perdas
lmpostos
Oulros

(B)

37.262,30 €

28.322,50€
6.640,20 €

38.844,80€
20,00 €

22.612.75 €
3.171,67€

251.910,88 €
20.672,00 €.

59.411 ,77 €
2.883,87 €
1.352,40 €

38.748.98 €

250,00 €
'1.321 ,39€

37.262,30 €

99.6í 1,92 €

336.230,92 €

38.748"88 €

1.571,@€
N

513.425.5.8

RESULTADO LIQUÍDO PREVISIONAL (A.B) 7 .892,63



MENSAGEM DA SENHDRA PR0VEDDRA

Caros Irmãos e lrnrãs! Wo--"-
A vida nas Misericórdias nunca foi facil. o querer clregar a tudo e a todos, mesmo quando

não é possível, habitLrou mal os sucessivos Governos do nosso país e recentemente tudo se

complicou coIrr a subida do Salário Mínimo Nacional que, de 2ol5 a 2022 teve uma subida

acumulada de 40Yo. sem a devida contrapartida ao nível das tr.ansferências Íinanceiras,

resultantes dos Acoldos de Cooperação assinados cortr a Segurança Social.

considerando as alterações sociais, econór'nicas e legislativas havidas desde 1996, toma-se

irnprescindível aprofundar a coopeíação e para isso é necessário reforçar a responsabilidade

coletiva de todos para com a nossa Misericórdia, pois rnuitos'l'entúgalenses só se lembrarn

da Misericórdia quando precisam de a.juda.

Estamos a terminar a Provedoria de 2019 a 2022 e esta é a úrltima sessão deste quadriénio.

Quando assumimos em 20l9. não irnaginávamos como seriam difíceis os quatro anos de

Ptovedoria que tínhamos pela fiente e estou grata aos Mesários queJ apesar de todas as

dificuldades que tivemos de ultrapassar, liveratn a coragerl de nunca me abandonar.

Atravessámos e ainda estamos a atravessar tempos difíceis, provocados pela pandemia, que

crior-r pânico e afastou as pessoas da Misericórdia, principalmente do ERpl e até houve

necessidade de fechar o centro de Dia, o que originou quebra na receita, tanto da parte dos

utentes, como da pafte da Segur.ança Social.

Entretanto e antes da Pandemia chegar, desenvolvemos uma candidatura ao Fundo Rainha

Dona Leonor, criado pelo Dr. santana Lopes, enquanto provedor da Misericór.dia de Lisboa

e conseguimos obtel alguns fuÍrdos para o restauro e conservação da nossa igreja da

Misericórdia e seus anexos, cujo Retábulo seiscentista estava prestes a ruir. Também

conseguimos apoio financeiro e técnico da câmara Munioipal e noste momento ainda não

conseguimos tenninar as obras no interior da igfeja, devido à Íàlta de pessoal e dos materiais

exigidos pelo FRDL e por esse mesmo motivo a obrajá ultmpassou o prazo estipulado para

terminar. Neste momento ainda estão por reconstrr:ir o R/c da casa do Despacho e os pátios,

N
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I)cr o larnlrertt lclcrir'. que .olrerno. dois surtos tlc Crrr i,,l- 19. sem con5equências farai.' OaET f-I))7
os nossos idosos. rnas que aletaram a sairde e o bem-estar das nossas Íuncionárias. /

porque houve deliberações da D.R.C.C. que demoraram a chegar. Todo o interior da igreja e

do Salão Nobre estão por concluir e além disso, há obras que têm de ser suportadas pela

Misericórdia e os donativos de privados e de Irmãos em Misericórdia têm sido muito poucos.

Neste ponto, devo enaltccer a solidariedadc do Rotary Club de Coirnbra - Santa Clara. cujo

apoio financciro permitiu suportar o restauro da cstátua dO Senhor da Cana Verde e

Oratório.

Durante estes qualro anos temos estaclo soble Auditoria da UMP. que nos traçou unr caminho, |-Au*'
que nem sempre foi possívcl cumprir, mas sabcmos que fizemos o possível para atingir as

rnctas propostas.

Na Conta Previsional que aprcsentanlos à lrmandade, lnantént-se o desejo de a.ludar os rrais

neccssitados, sendo nossa Missão curnprir as catorze obras de Misericórdia e prestar serviços

dc qualidade aos utentes, além de promover o dcscnvolvinrento profissional das nossas

colai:oradoras. Por isso no Íirturo, deve manter-se a Visão de querer que a Santa Casa seia

leconhecida pela excclôncia dos serviços que presta aos utentes e à Comunidade.

Durante estes quatlo anos, procuramos promover entre as nossas colaboradoras c Mesários,

o Valol da [tica ProÍissional, da Responsabilidade Social, da tguaklade de oportunidades" da

Solidariedade e Honestidade e do ll'abalho etn Eqr.ripa, assegurando serviços de qualirlade,

personalizados e humanizados.

Apesar dos ternpôs atuais não serem bons" porque devido à panderria e à gucrra" tudo está

muilo mais calo, devernos continuar a olhal para o futuro oomo uma oportunidade

permanente de crescinrento, de harmonia corn as necessidades e as expectativas da

comunidadc cm que estamos inseridos, tendo semprc crr considelação os requisitos legais

definidos pelas F)rtidades Tutelares.

Na Tornada de Posse desta P«rvcdoria Íi'isei, que o nosso lema seria rigor nas contas e

compromisso nesta Causa Miselicordiosa e por isso não esqueci o que Périclcs dissc: "Tcnto

ntais os nossos erlos. do que os planos dos nossos ininrigos."

Agora, no lim de cluatlo anos de serviço solidário, porquc ncnhum Mcsár'io recebe salário e

sabendo quc a nossa Provedoria Íbi objcto de várias queixas, tanto à Autoridade para as

§l
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Mo"à\Condições no Traballro. como à Segurança Social, à União das Misericórdias Portuguesas,

ao Secretariado Regional de Coiinbra da UMP, às Finanças e agora, à Cornissão Nacional de

Prcteção de Dados, porque alguérn se sentiu incomodado pela câmara que vigiava a porta de

entrada do ERPI e que. enttctanto, tivemos que retirar..

"ferminamos o quadriélrio de consciência tranquila e com a satisfação de ter curnprido o nosso

dever de lrmãos en Misericórdia. ao serviço do Pr'óximo.

f)esejo a todos urn F'eliz e Santo Natal e um Novo Ano com saúde.

Provedoria da Misericórdia de 1'entúrgal, novernbro de 2022.

A Mesa Administrativa:
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AssinaÍuras:


