
ESCLARECIMENTO DE PRESIDENTE E TESOUREIRO RELATIVO ÀS
DECLARAçöTS DE VOTO EMITIDAS PELO VOGAL, JOAQUIM CIÉNICO ¡

CONSTANTES DAS ATAS N9 1056, N9 1057 E N9 1058

Perante as Declarações de Voto, apresentadas pelo Vogal, Joaquim Clérigo, nas reuniões de
Conselho de Administração de 27 de março de 2Ol-8, cumpre-nos esclarecer o segu¡nte:

1) "Composição do Conselho de Administração desde LB/O}|ZOL7"

A Junta de Freguesia de São Martinho do Porto em duas ações judiciais movidas contra a

Fundação Manuel Francisco Clérigo, solicitava que "o Conselho de Administração em exercício
terminasse as suas funções, sendo constituída nova Gerência"

Tendo a Fundação Manuel Francisco Clérigo sido absolvida em ambas as ações judiciais, resulta
desse facto não ter havido lugar à constituição de nova Gerência, mas sim à integração no atual
Conselho de Administração em exercício, do membro designado pela Junta de Freguesia de São

Martinho do Porto, bem como do membro designado pela Câmara Municipal de Alcobaça, que
não foi integrado em tempo oportuno, já que se aguardava a decisão da ação judicial, cujo
objeto de litigio t¡nha a ver com a substituição ou não de membros demissionários, não prevista
nos Estatutos.

A formalização da integração, e não tomada de posse, dos referidos membros, bem como a

atribuição dos respetivos cargos, por votação, situação perfeitamente legal, foi efetuada em
reunião de Conselho de Administração convocada para o efeito, no dia L8 de março de2Ot7,
como consta da Ata respetiva.

2l "Marcação da reunião de Conselho de Administração de27 de março de2OLB"

A reunião mensal de Conselho de Administração é habitualmente realizada na última sexta feira
de cada mês, o que acontece desde o inicio do atual mandato em abril de 2010. Em carta de
1'3/03/2017, o Vogal, Joaquim Clérigo, solicita que as reuniões sejam agendadas de segunda a

sexta feira, no horário de expediente da lnstituição. A reunião em causa foi convocada para um
d¡a útil, para as 14h30, e com a habitual antecedência de uma semana.

3) "Falta de quórum na reunião de 26 de fevereiro de 201g (Ata ne 1055),

o Conselho de Administraçäo é, desde 3L de dezembro de 2017, composto por três elementos.
Os dois elementos inexistentes face aos Estatutos em vigor, deveriam ser designados pelo
Governador Civil de Leiria, entidade exonerada desde 201,1. O vazio legal criado por esta
situação, impossibilita que o Conselho de Admínistração tenha a totalidade estatutária dos seus
membros, pelo que a presença de dois dos atuais três membros assegura o quórum.



4l "Relatório e Contas de 2OL7 - Falta de esclarecimento sobre as mesmas antes
de serem submetidas a aprovação (Ata ne 10561,,

No dia 20 de março de 2018 (terça feira), o Vogal joaquim Clérigo, foi informado pelos
serviços da lnstituição que a reunião de Conselho de Administração seria a 27 de março
pelas 14h30 e que o Relatório e Contas 2O!7, estaria disponível a 2L de março de 2018
(quarta feira). No final do dia 21 de março, o Presidente e o Tesoureiro receberam toda a

documentação por via eletrónica, tendo a mesma sido colocada à disposição do Vogal,
Joaquim Clérigo, em suporte de papel. Tendo a reuniäo de Conselho de Administração, para
Discussão e Aprovação do Relatório e Contas 2017, sido marcada para dia 27 de março de
20L8 pelas 14h30 (terça feira da semana seguinte), todos os membros do órgão dispuseram
de três dias úteis e meio para solicitarem aos Serviços da Fundação, ao Técnico Oficial de
Contas, ou ao Revisor Oficial de Contas, os esclarecimentos de que necessitassem. Na

reunião de 27 de março de 20L8, para Discussão e Aprovaçäo de Relatório e Contas de 2077
esteve presente o Técnico Oficial de Contas Dr. Alberto Ricardo Franca, para responder a

quaisquer questões que fossem apresentadas.

5) "Aprovação de candidatura ao sistema de incentivos "tnvestimento em
lnfraestruturas Sociais", aviso ¡e Centro-42-ZOLB-O7, no âmbito do
Poise/Portugal2020 (Ata ne 1057)

A empresa "Gestout" contactada pelos serviços da lnstituição, solicitou uma reunião, com
caráter de urgência, com o Presidente do Conselho de Administração, para indicar quais os
procedimentos necessários independentemente da empresa a ser selecionada, para efetuar a
candidatura, pelo facto do prazo para apresentação de candidaturas, por parte de instituições
de caráter social, ser muito curto (30 de abril de 2018).

6) "Documentação a ser entregue atempadamente referente à ordem de
Trabalhos das reuniões do Conselho de Administração,,

Praticamente toda a documentação relacionada com a Ordem de Trabalhos, é sempre
disponibilizada com a antecedência de uma semana em relação à data da reunião. No entanto,
acontece que porvezes, surgem assuntos apresentados pelos serviços, na semana que antecede
a reunião, que dada a sua urgência, não podem deixar de ser apresentados na reuníão para
conhecimento e decisão.

L1 de abril de 20L8


