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I lntrodução

Após os dois últimos anos marcados pela pandemia COV|Dlg, 2022estâ o ano
de readaptaçãoa uma nova realidade que será a retoma da normalidade para todas as
IPSS's.

Foram efetuados rastreios internos a fim de garantir a segurança das equipas e dos
utentes, com o envolvimento do serviço de enfermagem interno, a nível de realização de testes
covlDl9 (adquiridos pela instituição), aos colaboradores em regime pro-bono.

Todos os colaboradores se encontram vacinados.

A pandemia obrigou-nos a manter os planos de contingência e a revê-los com uma certa
periodicidade, tendo em conta a evolução da pandemia, as orientações da Direção - Geral de Saúde,
da Segurança Social, assim como, o facto de trabalharmos com populações vulneráveis e alguns dos
colaboradores pertencerem a grupos de risco.

A semelhança dos anos anteriores continuou-se a alterar/redefinir rotinas a nÍvel do pessoal,
organização dos serviços, gestão da estrutura de recursos humanos e logística das respostas sociais,
estando a realização dos serviços em adaptação permanente, imposta pelas condicionantes da
pandemia.

O Centro de Dia funcionou até meados de setembro com os serviços aos utentes desta
resposta social no domicilio, conforme o definido previamente com cada um. A reabertura desta
resposta ocorreu em setembro, tendo sido cumpridas as condições específicas definidas pela
Segurança Social, com frequência moderada dos utentes, passando à frequência total em outubro.

Fica mais uma vez comprovado que as IPSS's são indispensáveis no apoio a quem mais
precisa, no apoio a utentes e familiares e que acima de tudo são lnstituições essenciais na prestação
de cuidados de saúde.

A invasão da Ucrânia pela Rússia afeta toda a Europa e as consequências na economia
portuguesa já se fazem sentir. Há um impacto da guerra na vida dos consumidores portugueses nota-
se já a instabilidade dos mercados bem como a subida dos preços dos bens essenciais.

Quando a pandemia de COVlDlg parecia finalmente dar tréguas e devolver um pouco de
normalidade às nossas vidas, a Europa voltou a ser abalada por uma crise provocada pela guerra na
Ucrânia.

Com o mundo em recuperação pós-pandémica, já se vivia alguma volatilidade nos mercados
financeíros, que veio a ser agravada com a guerra podendo os seus efeitos vie a ser ainda mais
devastadores para a economia mundial. A incerteza associada à invasão e as sanções aplicadas à
Rússia fizeram disparar ainda mais os preços da energia e das matérias-primas, uma tendência que já
está a ter reflexos, por exemplo, nos preços dos alimentos.

O Plano de Ação e Orçamento integra o processo de planeamento e constitui uma peça
fundamental, a partir da qual, se definem para determinado período de tempo os objetivos, a estratégia
e metodologia a seguir, assim como os meios e recursos a afetar com vista à prossecução dos
objetivos determ inados.

O Plano de Ação visa a programação de uma séria de ações que convergem para a
concretização das suas metas.

Neste contexto, para cada ação, estão definidas as atividades que as integram.

E fundamental definir os objetivos e metas a alcançar: saber para onde se quer ir e os
resultados a obter. Os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis e realistas.

Tentamos elaborar um Plano de Ação que vá ao encontro da satisfação das necessidades e da
realização pessoal e social dos nossos Utentes, tendo sempre em conta os recursos disponíveis para o
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ffiao, emefeito. Hoje mais do que nunca, a execução de um orçamento cada vez
grande parte pelo esforço e dedicação de todos os que trabalham nesta lnstituição,
pelo que antecipadamente agradecemos o empenho que encontraremos em muitos,
nomeadamente colaboradores e parceiros da lnstituição.

Ao longo do ano de 2023, será assegurada a avaliação periódica da execução
do Plano de Ação, de forma a detetar eventuais desvios na obtenção das metas definidas inicialmente
e propor/implementar, atempadamente, os ajustes necessários, parc que no final do exercício os
desvios sejam mínimos.

Embora os membros do Conselho de Administração aguardem pela nomeação dos novos
Corpos Sociais, fica aqui cumprida a nossa obrigação legal, indicando neste plano de Ação e
Orçamento o que nos parece ser necessário e adequado desenvolver no próximo ano, sendo sempre
possível corrigir, alterar ou atualizar o presente documento pelos membros dos Orgãos Sociais
vindouros.

Consideramos ser pertinente a apresentação de candidaturas ao Programa de Recuperação e
Resiliência (PRR), PROCOOP e/ou a qualquer outro Programa, nas várias vertentes que se verifiquem
de interesse e constituam uma mais valia para a Fundação.

. A lnstituição publicita o seu Plano de Ação e Orçamenlo anual, disponíveis para consulta no
Atrio da lnstituição e no site institucional www.fundacaoclerigo.com.

2 Apresentação Institucional

A Fundação Manuet Francisco ctérigo (FMFC), fundação e tnstituiçã" ll
Particular de Solidariedade Social, desempenha o seu trabalho na ârea social, em l--If
resposta à população infantil, sénior e comunidade em geral, com os serviços de lt
Creche, Educação Pré-Escolar (EPE), Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), Centro de Dia
(CD), Centro de Convívio (CC), Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Estrutura Residencial para
ldosos (ERPI). Presta auxílío à comunidade através do empréstimo de Ajudas Técnicas e atribuição de
Bolsas de Estudo.A Fundação, mantêm ainda um protocolo de cooperação com o Municipio de
Alcobaça para:

Fornecimento de Refeições aos alunos que frequentam o primeiro ciclo na Escla EBi
de São Martinho do Porto
Transporte Escolar aos alunos da Freguesia (serra dos Mangues e Vale do
Paraíso)que frequentam tanto a Escola EB1 como aEB2,3/s de são Martinho do
Porto.

O Fundador, Manuel Francisco Clérigo, ao regressar do Brasil, iniciou em Lisboa o seu negócio
imobiliário, comprando terrenos, construindo prédios, vendendo uns e arrendando outros, veio também
a adquirir parcelas de terrenos em São Martinho do Porto, sua terra natal, num dos quais foi construído
o Centro Social da lnstituição.Prosperou e reuniu um vasto e valioso património imobiliário.

Posteriormente, a este património imobiliário, vieram a agregar-se algumas parcelas de
terrenos e prédios, doados por beneméritos, utentes da resposta social ERPI, da Fundação.

LOCALTZAçÃO OO PATRTMONTO DESCRTçÃO

Lisboa 14 prédios

Sacavém
3 lojas, 2 garagens, 2 apartamentos com

garagem e 2 vivendas

São Martinho do Porto Sede, 2 vivendas e 3 terrenos

a

a

Plano de Ação e Orçamento zozg
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2.1 Locallzaçãogeográfica

A FMFC situa-se na Freguesia deSão Martinho do porto.

Morada: Rua Manuel Francisco Clérigo S/N

2460-666 São Martinho do porto

Coordenadas GPS: 39'30'58.4"N g'07'4S.g"W

{42.2 Estrutura Organizacional

A data e com vista ao cumprimento dos seus objetivos a FMFC dispõe de uma organização
que é constituida por Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Quadros Técnicos Administrativos,
preparados para darem resposta a todas as solicitações que as diferentes respostas sociais requerem
e, que as diferentes normas impõem, tais como as relacionadas com Segurança Alimentar e de
Pessoas, Higiene e segurança no Trabalho e Segurança contra lncêndios.

No entanto com a implementação da alteração estatutária, deferida pela Secretaria-Geral da
Presidência de Conselho de Ministros em 1310712021 (tendo a FMFC sido notificada pelo ofício
no 11133412021/SCPCM, datado de21l07l2O21), que se prevê seja concretizada a breve prazo, serão
introduzidas alterações na organização durante o ano de 2023, já que para além do Conselho de
Administração passará a existir um Conselho Executivo e em substituição do Conselho Fiscal passará
a existir apenas um Revisor Oficial de Contas (Fiscal Unico), orgãos que entrarão em funçoes após a
tomada de posse.

Serulç6 Extemos
(OüR.ó.É!)

Sogurârìçâ AlimotÁí
SeOuÉnçs Cont6
lírcêndiG
Hiliene. Segurarn e
S8údê no T,ebâlho
Tê6ho Ofidal de
Cslâs
Rdis Ofciôt do
Contas

Figura 1 - Estrutura organizacional
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2.3 Recursos Humanos

A FMFC encontra- se organizada em três níveis de gestão:

o Nível lnstitucional (Gestão do Topo), área onde são decididas
estratégias da lnstituição e, de um modo geral, definidos os equilíbrios e
procedimentos que asseguram a sobrevivência e o sucesso de todo o
sistema institucional e garantem a manutenção dos objetivos do
Fundador "... melhoria das condições de vida das pessoas mais necessrïada s da freguesia
onde nasci."

' Nível de Gestão (Gestão lntermédia), processo de intervenção sobre as realidades
operacionais visando melhorá-las, segundo critérios de rendibilidade e de acordo com as
necessidades dos utentes;

o Nível Operacional, que diz respeito às restantes funções, onde se realizam formas de
combinação de recursos humanos e materiais/equipamentos, que a lnstituição utiliza para a
prestação dos serviços. Neste sistema, a autonomia das decisões permanece limitada aos
aspetos técnicos.

A lnstituição é composta por um total de 75 colaboradores.

A FMFC continua a apostar na formação dos seus colaboradores, apesar de se tornar muito
dificil cumprir o dispositivo legal que impõe à entidade patronal proporcionar 40 horas anuais de
formação por colaborador, por duas razões, uma, colocaria em causa a prestação e a qualidade dos
serviços tendo em conta que a lnstituição presta um serviço direcionado à população sénior e jovem, a
segunda, com a Pandemia e a mitigação de riscos.

Até Setembro de 2021foram ministradas aproximadamente 108,30 horas de formação, na sua
maioria "on-line", a situação epidemiológica que o país atravessa e a suspensão do exercício de vários
sectores de atividade, veio inviabilizar a realização de muitas ações de formação.

2.4 Recursos materiais

2.4.1 lnstalações

Asinstalações da FMFC são compostas por uma área total de 18J20 m2. Os edifícios perfazem
uma área coberta de 3.600 m2, rodeados por espaços verdes ajardinados.

O edifício da lnstituição é constituÍdo por dois setores:

Àrea da lnfância:

Creche: Berçário, Fraldário, Copa, 2 Salas de Actividades, Gasas de Banho, Refeitório,
Arrumos, Gabinete de Educadoras e Espaço de Jogo e Recreio;

Educação Pré-Escolar: 3 Salas de Actividades, Casas de Banho, Refeitório, Arrumos, Gabinete
de Educadoras e Espaço de Jogo e Recreio;

CATL: Sala de Artes Plásticas, Sala de Leitura e TV, Sala de Estudo, Sala Polivalente, Casas
de Banho, Refeitório, Arrumos e Espaço de Jogo e Recreio.

Area Sénior:

Sala de Estar, Sala de Atividades, Biblioteca, Sala de Visitas, Refeitório, Casas de Banho,
Ginásio, Sala de Enfermagem, Gabinete Medico, Arrumos, Bar, Cabeleireiro e Espaço de Manutenção
Física;

tffir=w q

I l
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Estrutura Residencial para ldosos: 22 Quartos, 3 Quartos para Cuidados Intensivos,
Banho, Balneário reservado aos Funcionários, Arrumos, Jardim lnterior.

de

Espaços Comuns:

São comuns aos dois setores: Cozinha, Armazéns, Arrumos, Refeitório do Pessoal, Balneári
reservados aos Funcionários, Sala de Pessoal, Casas de Banho, Sala de Formação,
Garagem, Capela, Casa Mortuária, Bosque, Jardins, Parques de Estacionamento para Colaboradores
e Visitas e Serviços Adminstrativos.

2.4.2 Equipamentos

A FMFC tem implementado um conjunto de Medidas de Autoproteção
aprovadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (Processo no 458712003)
garantindo o cumprimento da legislação em matéria de Segurança Contra lncêndios em Edifícios. São
realizados exercícios de simulação em cenário de incêndio em parceria com os Bombeiros Voluntários
de São Martinho do Porto, onde são envolvidos colaboradores e utentes, embora nos últimos anos não
tenho sido possivel a sua execução devido à situação Pandémica vivida. Espera-se retomar os
exercícios de simulacro no ano de 2023.

A FMFC possui também Espaços de Jogo e Recreio que se encontram ao abrigo de um plano
de Manutenção e sujeito ainda a lnspeção Técnica anual respeitando desta forma alegislação vigente.

As refeições fornecidas pela lnstituição são confecionadas conforme os requisitos de
Segurança Alimentar (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point), sendo este serviço
auditado periodicamente.

(

s
\ç.{r

2.5 Recursosfinanceiros

As fontes de financiamento da FMFC são as rendas provenientes do
Património lmobiliário, as Mensalidades dos utentes e as comparticipações da
Segurança Social.

Quanto a despesasa incidência maior centra-se nos custos com
especializados, combustiveis, eletricidade, conservação e reparação e compras.

#'
pessoal, trabalhos

2.6 Marcos relevantes na FMFC nos últimos dois anos

2022 - Substituição da Coluna montante de água e gás do prédio sito na Av. Elias Garcia, 163

2022 - Substituição da Cobertura do prédio sito na Av. Elias Garcia, i 63

2022 - Remodelação geral do 40 Esqo do predio sito na Av. Mouzinho de Albuquerque, 14

2022- Substituição da Coluna Elétrica do prédio sito na R. Luis de Freitas Branco, 6

2022 - Beneficiação da Fachada do prédio sito na Av. Elias Garcia, 172

2022- Substituição da Coluna Elétrica do prédio sito na R. Luis de Freitas Branco, 6

2022 - Remodelação geral do Rl/C Esqo do prédio sito na R. cavaleiro de Oliveira, 30

2022 - Substituição da Coluna montante de gás do prédio sito na Tv. Da Boa Hora, 53

2022 - Remodelação geral do 30 Dto do predio sito na Tv. Do Giestal, 45

2022 - Aquisição de marmita a gás de 200 Lt para a cozinha da lnstituição (panela da sopa)

Mod. 1 1.01.v2 26- IO-2OI5 Página 7 de 23 Elaborado em: L7-tt-2ozz



E
2021- Construção de Vala Técnica de abastecimento de água e eletricidade à Lavan e

ERPI

2021 - lmpermeabilização e pintura do bloco 4 do ERpl

2021- Substituição do piso dos quartos do ERpl

2021- Conservação e reparação dos telhados da Fundação

2021 - substituição das caldeiras na sala Técnica da lnfância e cozinha

2021- Substituição do Piso de lmpacto e Toldos da lnfância

202'l - Aquisição de Monitor de Sinais Vitais para área sénior

2021- Aquisição de Roupeiros/Armários para arrumação na Lavandaria

2021 - Restauro geral do 40 e 50 Esqo sito na Av. Mouzinho Albuquerque, i 4

2021 - Restauro geral do 2o Esqo sito na Tv. Giestal, 43

2021 - Restauro geral do 5o Esqo sito na Av. Mouzinho Albuquerq ue, 12

2021 - Restauro Geral do 30 Dto sito na Rua Cavaleiro de Oliveira, 30

2021- Substituição das Coluna Montante de água e Coluna de Gás dos prédios sitos na Av.
S.João de Desusl3 e 'í3C

2021- Substituição das Coluna Montante de água sita na Rua Sebastião Saraiva de Lima, g7

2.7 Serviços Prestados

2.7.1 Respostas Sociais - População Adulta:

A FMFC oferece quatro respostas sociais no apoio à terceira idade

2.7.t.1 sERVrçO DE ApO'O DOM'C'UÃR|O (SAD)

Destina-se a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença,
deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a
satisfação das suas necessidade básicas e/ou as atividades de vida diária

SERVIÇOS PRESTADOS NOSAD

Fornecimento de Alimentação:

o Almoçoi
o Reforçoalimentar(àsexta-feira);
. Refeição ao sábado.

Cuidados de Higiene e Conforto Pessoal:

. Higiene Pessoal;
o ArrumaÇões e pequenas limpezas no domiciílio.

Serviços de Lavandaria e Rouparia;

Passeios e/ou Deslocações organizadas pela lnstituição;

Cedência de ajudas técnicas;

Acompanhamento do utente ao exterior, em deslocações necessárias;

Mod,11.01.v2 26-7O-2oIs nágina I de 23 EÌaborado emi 77_t7_2O22
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q
Aquisição de bens e serviços;

Atividades de Socialização/Animação;

orientação ou acompanhamento de pequenas modificações no domicílio qu
segurança e conforto ao utente.

itam m

2.7.t.2 CENTRO DE DIA (CD)

Destina-se a pessoas de idade igual ou superior a 65 anos autónomos
ou semiautónomos que se mantêm no seu meio sócio familiar e pessoas de idade inferior a 65 anos
em condições excecionais, a considerar caso a caso.

SERVICOS PRESTADOS NO CD

Fornecimento de Alimentação:

. Almoço
o Lanche
o Jantar

Cuidados de Higiene e Conforto Pessoal:

o Higiene Pessoal;
. Serviço de Cabeleireiro;

Serviços de Lavandaria e Rouparia;

Cuidados de Saúde:

. Administração de medicação ao utente durante o período de permanência na
lnstituição;

Serviço de Transporte:

o Transporte - Circuito - Residência - lnstituição e vice-versa;
. Passeios e/ou Deslocações organizadas pela lnstituição;

Animação/Ocupação de acordo com o Plano de Atividades de Animação Sociocultural e
deDesenvolvimento Pessoal de Atividades;

Cedência de Ajudas Técnicas.

2.7.r.3 CENTRO DE CONVÍV'O (CC)

Destina-se a pessoas de idade igual ou superior a 6s anos autónomos
ou semiautónomos que se mantêm no seu meio sócio familiar.

SERVIçOS PRESTADOS NO CC

Fornecimento de Alimentação:

o Lanche;

Serviço de Transporte:

o Transporte - Circuito - Residêncía - lnstituição e vice-versa;
. Passeios e/ou Deslocações organizadas pela lnstituição;

Mod.11.01.v2 26-70-20I' página g de 23 Eìaborado emi t7-rt-2o22
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Animação/ocupação de acordo com o plano Atividades de Animação
deDesenvolvimento Pessoal.

Cedência de Ajudas Técnicas

tà

2.7.1.4 ESTRUTURA RESTDENC'AL PARA TDOSOS (ERpt)

Destina-se a pessoas de idade igual ou superior a 65 anos cuja

situação/problema não lhes permita permanecer na sua casa.

SERVICOS P TADOS NA ERPI

Alojamento;

Fornecimento de Alimentação:

. Pequeno-Almoço;

. Almoço;
o Lanche;
o Jantar;
. Reforço alimentar ao deitar.

Cuidados de Higiene e Conforto Pessoal:

. Higiene Pessoal;

. Serviço de Cabeleireiro;

Serviços de Limpeza, Lavandaria e Rouparia.

Cuidados de Saúde:

o Assistência Médica e de Enfermagem;
. Acompanhamento a consultas médicas e exames ate 50 Km;

Serviço de Transporte:

o Transporte a consultas médicas e exames ate SO Km;
. Passeios e/ou Deslocações organizados pela lnstituição;

Animação/Ocupação de acordo com o Plano de Atividades de Animação e de Desenvolvimento
Pessoal;

Cedência de ajudas técnicas;

Serviço Religioso Católico

Ánee sÉNtoR

UTENTES CAPAC I DADE/LOTACÂO

RESPOSTA
SOCIAL CAPACIDADE ACORDO S.S. MÉDIA DE UTENTES A

FREQUENTAR (JAN. A SET)

ERPI 43 43 43

SAD 42 35 31

CD 40 14 4

cc 15 7 3

e
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2-7-2 Respostas sociais - lnfância e Juventude: crianças e Jovens

2.7.2.1 CRECHE

Destina-se a crianças com idade compreendida entre os 4
meses e os 3 anos, durante o período diário.

SERVICOS OS NA CRECHE

Fornecimento de Alimentação:

. Reforço alimentar a meio da manhã;
o Almoço;
. Lanche;
. Reforço alimentar ao final da tarde;

Cuidados de Higiene Pessoal;

Vigilância e acompanhamento em momentos de:

. Alimentação;
o Higiene;
. Repouso;
. Saúde (pontuais);
o Atividades Lúdicas ou Pedagógicas.

A resposta social Creche, realiza atividades educativas e atividades de apoio à Família de
acordo com o Plano Anual de Atividades.

2.7.2.2 EDUCAçÁO PRÉ-ESCOLAR

Destina-se acrianças com idade compreendida entre os 3 e os b anos,
durante o período diário.

SERVICOS PRESTADOS NO PRÉ.ESCOLAR

A resposta social Educação Pré-Escolar assegura a prestação dos seguintes serviços:

Fornecimento de Alimentação:

. Reforço alimentar a meio da manhã;

. Almoço;

. Lanche;

. Reforço alimentar ao final da tarde;

Cuidados de Higiene Pessoal;

Vigilância e acompanhamento em momentos de:

. Alimentação;
o Higiene;
. Repouso;
. Saúde (pontuais);
. Atividades Lúdicas ou Pedagógicas;

Serviço de Transporte:
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4
. Transporte - circuito - Fundação - Paragens (a definir no início de cada ano

vice-versa;
)e

r Passeios e/ou Deslocações organizados pela lnstituição; 
=>_A resposta social Educação Pré-Escolar, realiza atividades educativas e ativida{àe apoio

Família de acordo com o Plano Anual de Atividades. (

2.7.2.3 CATL

Destina-se acrianças com idade compreendida entre os 6 e os 12 anos:

- em tempo não letivo durante o período diário em dias uteis;

- em tempo letivo antes e depois do horário escolar em dias uteis;

SERVICOS PRESTADOS EM CATL

Fornecimento de Alimentação (Tempo Não Letivo):

. Reforço alimentar a meio da manhã;
r Almoço;
. Lanche;
. Reforço alimentar ao final da tarde;

Cuidados de Higiene Pessoal;

Vigilância e acompanhamento em momentos de:

r Alimentação;
. Higiene;
. Saúde (pontuais);
o Atividades Lúdicas ou Pedagógicas;

Serviço de Transporte:

r Transporte - Circuito - Fundação - Paragens (a definir no início de cada ano letivo) e
vice-versa;

. Transporte de e parc a Escola 1o Ciclo do Ensino Básico
r Passeios e/ou Deslocações organizados pela lnstituição;

A resposta social CATL, realiza atividades educativas de acordo com o Plano Anual de
Atividades.

o
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RESPOSTA
socrAL CAPACIDADE ACORDO LS.S.

uÉola DE UTENTEsA
FREQUENTAR(JAN. A

sET)

Creche 35 35 35

Berçário 10 10 10

Sala 1 Ano 10 10 10

Sala 2 Anos 15 15 15

Pré-escolar 75 57 55

Sala 3 Anos 25 19 21

Sala 4 Anos 25 19 14

Sala 5 Anos 25 19 20

CATL 80 40
Tempo Letivo 25

Tempo Não Letivo 23

A frequência de utentes na Resposta SocialEducação Pré-escolar é inferior aos Acordos
estabelecidos pela Segurança Social.

OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS NA AREA DA INFÂNCIA

$E'xfl Atividade de Enriquecimento Curricular:

. Expressão Musical - As crianças de Creche das Salas de 1 e 2 Anos e as
crianças do Pré-escolar têm a atividade Expressão Musical integrada nos projetos
pedagógicos/curriculares de sala e orientada por uma Professora da Academia de
Música de Alcobaça.

. Educação Motora - As crianças do Pré-escolar têm a atividade Educação Físico
Motora integrada nos projetos curriculares de sala e orientada por um Professor de
Educação Física.

Atividade Extra Curricular:

Comparticipado pelos Encarregados de Educação:

o Natação - As crianças das Salas de 4 e 5 Anos do Pré-escolar têm a atividade
Natação orientada por Professores Habilitados. A atividade decorre fora da
lnstituição, na Piscina do Centro Escolar da Nazaré.

lnglês - As crianças das Salas de 4 e 5 Anos do Pré-escolar têm a atividade lnglês
orientada pela Academia de Música de Alcobaça.

*b *>3
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2.7.3 Seruiços de Ação Social - Família e Comunidade

. Bolsas de Estudo
A FMFc apoia estudantes universitários através da atribuição de bolsas

r Fornecimento de Refeições aos alunos do io Ciclo
Existe um protocolo com o Município de Alcobaça para o fornecimento de almoços às
crianças da Escola Básica de São Martinho do Porto.São fornecidas cerca de 91 refeições
diárias emperÍodo escolar.

2.8 Parcerias

A FMFC tem várias Parcerias, que beneficiam utentes e colaboradores,
com as seguintes entidades:

- lnstituto Médico Saúde XXI

- Visão Pioneira (ÓpticasMilenium)

- Children's World

- Clínica Dentária Baía

- Farmácia Ascenso (Nazaré)

- Sorri+

- Multiopticas de São Martinho do Porto

- NOBIS - Mediação de Seguros, Lda

- ALCANCE - Apoio ao Desenvolvimento e Reabilitação pediátrica

3 Análise Estratégica 

nia ennia, a ao,rarÁaia r^^^ ^^ ^^i^ üS'Dentro das entidades da Economia social, a estratégia foca-se, pois, na 
-criação de valor social para os seus utentes. Só há criação de valor social, se à oferta Ú

de serviços corresponder uma efetiva procura. Neste âmbito, é, com efeito, premente estarmos

conscientes da importância de pensar estrategicamente a nossa organização. Pensar estrategicamente

mais não é, assim, do que definir objetivos, avaliar desempenhos e publicitar resultados. Para tal, é
importante que, em articulação plena, se conheça cabalmente a organização (interna e externamente),
que se defina e dê a conhecer a Missão e a Visão da mesma, que se pensem e concretizem objetivos,

implementados através de estratégias acertadas, para que, no final, após a sua análise, possamos ter

a certeza de que fizemos o que era importante e necessário tendo em conta as necessidades das
partes interessadas. Enfim, trata-se, em boa verdade, de um ciclo de aprendizagem contínua.

3.í Análise SWOT

A análise swor é uma ferramenta de gestão muito utilizada para o

diagnóstico estratégico do ambiente interno e externo. o termo SWOT é composto

pelas iniciais das seguintes palavras em língua lnglesa: SÍreng/rÍs (Pontos Fortes),

weaknesses (Pontos Fracos), opportunities (oportunidades) e Threats (Ameaças).

Plano de Ação e Orçamento zo23
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E através da análise swor que se determinam estratégias de intervenção co os4
critérios abordados

A FMFC elaborou a sua análise swor, mas por motivos de confidencialidade izacional a

mesma não será parte integrante deste documento, mas como anexo físico na posse do Conselho

Administração.

4 Formulação da Estratégia

4.1 Missão, Visão, Valores

\:ïì5 .\3

'-----..J

/-\

\r'\'Õ'í
-Ê 1ï
\J

Prestar serviços
personalizados de
excelência e de
qualidade aos
utentes de forma a

responder às suas
necessidades.

Pretendemos ser
reconhecidos como
uma IPSS pioneira e

de referência na
implementação de
soluções práticas e
de qualidade, que se
traduzam numa
lnstituição com
condições e

ambiente excelente,
tanto para utentes

como colaboradores.

o Solidariedade

r Humanitude e Educação

. Cooperação e
Trabalho de Equipa

. Equidade

. Responsabilidade

. Empenho

. Profissionalismo e Rigor

. Honestidade

Política da Qualidade

A Fundação Manuel Francisco Clérigo, enquanto lnstituição Particular de

solidariedade social, compromete-se em promover o desenvolvimento da

lnstituição através da formação dos seus colaboradores com vista a assegurar uma

boa qualidade na prestação de serviços aos utentes, promovendo a satisfação das

partes interessadas.

f
à--ï7-
I -:'e
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A Fundação Manuel Francisco clérigo assume ainda, o compromisso de cum os
requisitos legais e normativos aplicáveis, bem como de melhorar continuamente a eficácia do seu

Sistema de Gestão da Qualidade.

4.2 Mapa Estratégico - Apltcação da metodotogia Balanced
Scorecard (BSC)

os objetivos estratégicos de uma organização são atingidos quando a

gestão de topo é capaz de difundir uma visão comum e induzir ações relevantes

para se atingir o sucesso organizacional. O BSC integra as ações estratégicas, operacionais e
organizacionais, estabelecendo um processo estruturado para a criação de medidas adequadas e

objetivos em todos os níveis, possíbilitando a integração entre os grupos de ações e garantindo o

alinhamento de toda a organização. O BSC age nesse grupo de ações criando a interação e permitindo

o controlo para um melhor entendimento e processamento das informações mais relevantes.

O BSC veio inovar a gestão quando juntou indicadores de desempenho futuro, focados
estrategicamente nas 4 perspetivas: Utentes e Partes lnteressadas; Processos; Aprendizagem e
Crescimento; Financeira. A definição e integração dos objetivos e das iniciativas dessas quatro

perspetivas constituem os pilares do sistema BSC, que devem ser ligados ao pensamento estratégico

da organização.

De seguida é apresentado o Mapa Estratégico e Plano de Ação para o ano 2022, os quais irão

constituir a base de trabalho pa"a a integração com os objetivos da eualidade.
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5 Plano de Ação

A FMFC consciente de que só é possível alcançar a satisfação

dos Utentes e restantes partes interessadas se existir uma perfeita interligação de objetivos, assumindo

como pilar base da sua atividade a garantia da sustentabilidade, que sendo geridos de forma individual,

resultam na gestão global da organização.

Para alcançar esses objetivos é necessário elaborar um planeamento, antecipando as ações

que se iráo realizar num momento posterior. Para tal, é essencial uma análise precisa sobre os meios e

recursos que serão fundamentais em todas as suas etapas afim de alcançar o resultado desejado.

A análise e a decisão sobre os meios e recursos necessários para a execução das ações futuras é de

extrema importância. Esse é o passo em que se analisam profundamente e sistematicamente todos os

recursos que se dispõe e todos que poderão ser disponibilizados ou adquiridos, sejam eles humanos

ou materiais.

Somente tendo a clareza e a exatidão do que se quer atingir e de quais os objetivos a alcançar

é que se consegue decidir sobre os recursos e meios que serão necessários.

O Conselho de Administração deverá estar atento a possiveis candidaturas a projetos onde a

cooperação entre o Estado e as lnstituições Particulares de Solidariedade Social, os quais assumem

uma importância central e vital ao nível do desenvolvimento de serviços, respostas e equipamentos

sociais para a proteção social dos Utentes, bem como, a Acordos/Parceriasque reunão a atuação de

Fundos Europeus Estruturais e de lnvestimento, no qual se definem os princípios de programação que

consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial.

Algumas medidas adotadas:

Racionalização dos Recursos Humanos -A Fundação mantém com o lnstituto de Emprego

e Formação Profissional uma relação de proximidade e procura sempre este Organismo de

forma a potenciar ocupação a pessoas que se encontram em situação de desemprego.

Desmaterialização documental que para além dos benefícios de segurança, a privacidade e

a atualidade da informação, também irá permitir uma redução no consumo de papel e de

impressão.

O Plano de Ação visa desdobrar cada objetivo estratégico em ações/projetos a desenvolver

para atingir os mesmos e, por conseguinte, a eficácia da estratégia.

Para estes objetivos estratégicos são definidos indicadores, metas e responsáveis por forma a facilitar

a sua monitorização e acompanhamento, perfeitamente integrados numa Gestão por Objetivos.

a

a
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Utilização do "PADLE" como suporte digital online DP+CS 60,00 €
Atribuição de bolsas de estudo DT 12 960,00 €

OE6-PromoveÍaimagem
lnstítucionâl

Aproximar a

comunidade da

institulção Apoio a coletividades/ grupos sediados na freguesiã CDSA 1 500,00 €
Manter o uso da comunicação com clientes por via eletrónica logoisticos
Aquisição de Material Didático 2 000,00 €
Substituição do piso dos refeitórios e Corredor da lnfância Suieito a OÍcamento
Substituição dos Telhados de fibrocimento da tnfância Suieito a OÍçamento
Manutenção do serviço de Atividade e Enriquecimento Curriculat
(Expressão Musical e Educação Fisicomotora)

5 130,00 €

Manutenção do seruiço de Atividades extm-curriculares ( Nataçãc
e lnglês, Relarcr e Meditar e Ballet)

2 7AO,OO €

Oferta de pendas de Natal aos Utentes da lnfância 1 150,00 €
Substituição do piso da Creche Suieito a Orçâmento
Construção de pavilhão para Festas e Eventos Suieito a Orcamento
Substituição do Mobiliário do Refeltório da tnfância

DT/DP/ CDSA/CSC

Sujeito a Orçamento
Aquisição de Ajudas Técnlcas 2 000,00 €
Manutenção deo seruiço de Cabeleireiío 2 400,00 €

Aquisição de Equipamento lnformático ERPI 1 500,00 €

Aquisição de texteis (toalhas refeitório, colchas e almofadasì SuieÌto a Orcamento
Substituição do mobiliário dos quartos ERPt (comodas e mesas de
€beceira) Sujeito ã Orçamento

Pintura dos quartos ERPI (lúanutenÉo interna) 2 000,00 €

Remodelação dos gabinetes : médico, enfermagem e Íìsioterapia Sujeito a Orçamento

Construção de uma sala para Centro de Dia e respetivo refeitório Suieito a Orcamento
Aquisição de máquina de café Sujeito a Orçamento

Ampliação de refeitório ERPI Sujeito a Orçâmento

Restruturação da Sala de Ativldades e giblioteca Sujeito a Orçamento

Menter nÍvels

elevados de

satlsfeção dos

cllentes

Oferta de pendas de Natal aos Utentes Sénior

DTlDPl CSSA/CSC

750,00 {

Construção de Balneário para Colaboradores da Cozinha e Limpeza cDsA /csc Suieito a Orçamento
Manter níveis

elevâdos de

satisÍação dos

colaboradores
Proporcionar JantaÍ e Cabazes de Natal aos colaboradores CDSA / Consultora Jurídica 4 000,00 €

OE5 - Garantlr a satlsfação

Ínteressadas

Manter nívels

elevados de

satlsfação dos
parceiros

Manutenção dos inqueritos de avaliação de desempenho das

parcerias. DÌ logisticos

Manutenção do serviço de Medicina e Enfermagem cDsA /csc 31 000,00 €
Cumprlr os

Íequisitos
normatlvos, legals e

dos cllentes

Manutenção do seruiço de Recolha de resíduos (fraldas e objetos
cortantes)

cDsA /csc 2 400,00 €

Fomentar Íelações

de parceÍÍa com

fornecedores

Manter a metodologia de seleção e avaliação de fornecedores
(critérios de seleção, divulgação e periodicidade de avaliação).

cDsA /csc logisticos

Manutenção do seruiço de Consultorìa em S€gurança Alimentar CDSA 400,00 €

Aquisição de Viatura Eletrica SAD (PRR) CDSA 43 050,00 €

Manutenção do seruiço de Controlo de pragas cDsA /csc 2 400,00 €

OE4 - Melhorâr a qualidade

dos sêruiços

Garantlr a Segurança

Alimentar

Manutenção do seruiço de Recolha e tÍatamento de resíduos

Íoleos, filtÍos e sorduras residuaisl
cDsA /csc 3 000,00 €

Manutenção do Património Lisboa
CDSA / Administrativa

Pâtrimóniô
79 000,00 €

Aquisição e melhoramento do parque inÍormático cDsA /csc 1 500,00 €

Aquisição de forno convetor p/cozinha cDsA /csc 8 000,00 €

Restauro/Substituição do Pavimento da Cozinha cDsA /csc Sujeito a Orçamento

Substituição dos telhados dê fibrocimento cDsA /csc Sujeito a Orçâmento

Reparação da Estrutura dos Paineis Fotovoltaicos cDsA /csc Sujeito a Orçamento

Reduzir o risco de

ãvarias

Continuação das pinturas exterior do edificio cDsA /csc 20 000,00 €

OE3 - Garantlr a

operacionalidade das

lnfiaestruturas

Assegurar a limpeza

das instalações e o
bom funcionamento

do seruiço de

lavandaria

Manutenção dos Procedimentos implementados csA / Adm. contab. logisticos

OE2 - Promovêr a formação
profisslonal dos

colaboradores

Promover a

Segurançe e Sãúde

no Trabalho

Manutenção do seruiço de saúde e segurança no trabalho CSA / Consultora JuÍídica 3 500,00 €

2

0

2

3

Objetivo EstÍatégico
Objetivo

Operacional
Açôes/ Projetos Responsável Recu rsos
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6 Recursos Financeiros e Patrimoniais

Resultante da Conta de Exploração Previsional e Orçamento de

lnvestimento e Desínvestimento é apresentado o seguinte:

Proveitos

CusÍos

Resultado anfes de juros, impostos, amortizações e depreciações
(EBtTDA)

Depreciações
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gasfos similares suportados

Resultado Liquído do Exercício

Eventuais rendimentos e gastos que possam vir a ocorrer perante o COVID-19 em 2023 que são
desconhecidos, não foram tidos em conta os seus efeitos no orçamento.

O Resultado Líquido do Exercício apresentado é negativo em 252.313,55€, reflexo da depreciações
referentes à reavaliação do Património efetuada em 2010.

O EBITDA é positivo em 133.523,64€, superior ao previsto no ano transato em cerca de 67.000€,
devido ao acréscimo dos proveitos que superam o aumento de custos com o peso da estrutura
nomeadamente: Combustiveis, Água, Conservação e Reparação, eletricidade (por motivos de aumento
do custo de mercado) e Custos com o Pessoal (previsto aumento de 55,00€ por colaborador até ao
limite de vencimento de 800,00€ e de 30,00€ para os restantes colaboradores, o SMN passa a
760,00€).

PromoveÍ a

ocupação das vagas

nas diÍ€rentes
respostas soclals

Manutenção do website Equipa Tecnica logisticos

Atualização das comparticipações familiares - infância DTIDP 4 570,00 €
Protocolo de Alargamento de horário de serviços - lnfância DT 10 700,00 €
Atualização das comparticipações familiares - sénior DT 13 020,00 €

Novos arrendamentos previstos (prop.iedades de investimento)
CDSA/ Administrativa

Património
13 560,00 €

Atualização de protocolo com Municipio de Alcobaça para o
Fornecimento de Refeições Escolares alunos do 19 Ciclo

cDsA /csc 11 000,00 €

Subsídio (PRR) aquisição de viatura elétrica cDsA /csc 25 000,00 €

OEI - Garantir a

Sustentabilidade da

Organização
Garantir resultados

financ€iros viávels

Atualização das rendas de propriedades de investimento
CDSA/ Administrativa

Património
15 000,00 €

2

0

2

3

Objetivo Estrategico Açòes/ Projetos Respo n sáv el Recursos

o
U
z
z
u

Ob jetivo

Operaciona I

2.448.229,14 €

- 2.314.705,51 €

133.523,64 €

- 385.840,38 €
3,20 C

€

-252.313,55 €

Conta de Exploração Previsional para 2023
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7 Anexos

o Balanço

. Demonstração de Resultados previsionais por Resposta Social.

r Demonstração de Resultados Previsional

. Análise SWOT (documento confidencial)

Rta ns/_{_{.g Daâ:AJA^ /!?ozjL

Aprovação CA: Conhecimento CF:

\o
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sÊTt2022 PREVTSÃO 2023

Ativo não Corrente

Ativos Fixos Tanqiveis

ATIVO

13 317 794,80 €

'13 307 722,27 €

13 023 954,41 €

13 013 881,88 €

Ativos lntanqiveis 1 308,16 € 1 308,16 €

lnvestimentos Financeiros 8 764,37 € I764,37 €

Ativo Corrente

lnventário

462 863,50 €

36 230,33 €

504 387,14 €

36 230,33 €

Estado e Outros Entes Publicos 4 567,80 € 4 567,80 €

Outras Conrtas a Receber 78 923,04 € 78 923,04 €

Diíerimentos-Gastos a Reconhecer 7 577,39 € 7 577,39 €

Clientes e Utentes 37 016,96 € 37 016,96 €

Caixa e Depositos 298 547,98 € 340 071,62 €

TOTAL DO ATIVO 13780 658,30 € 13 528 341,55 €

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais

Fundo Social 221759.57 € 221759,57 €

Reservas

Resultados Transitados 2 527 812.86 € 2 377 755,13 €

Excedentes de RevalorizaÇão 10 138 81 1 .60 € 10 138 81 1,60 €

Outras Variaeões de Capital 735 021.94 € 735 021,94 €

Resultado Liquido 150 057.74 € 252 313,55 €

TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL 13 473 348,23 € 13 221 034,69 €

Passivo não Corrente

Financiamentos Obtidos

PASSIVO

€ €

Fornecedores lnvestimentos

Outras Contas a Pagar MLP

Passivo Corrente

Fornecedores C/C

307 3í0,06 €

31 883,24 €

307 306,86 €

31 880,04 €

Estado e Entes Publicos 33 694,86 € 33 694,86 €

Outras Contas a Paqar MLP 241 731.96 € 241 731,96 €

Outros Passivos Financeiros

TOTAL PÂSS/YO 307 310,06 € 307 306,86 €

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E
PASSIVO

13780 658,29 € 13 528 34í,55 €

BALANçO
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VALOR

ID

Proveitos 2 448 229,14 €
Prestação de Serviços 600 954,64 €
Trabalhos pp Empresa 67 779,36 €
SubsÍdios Exploração - ISS 695 425,20 €.

Subsídios Exploração - Outros €
Rendimentos e Ganhos - Rendas 1 078 í04,35 €
Outros Rendimentos e Ganhos 5 965,58 €
Juros e Rendimentos Similares €

TOTAL DE RENDIMENTOS DE 2448229,14€
Custo das Mercadorias Vendidas e Consumidas 263 336,25 €
Fornecimentos e Serviços Externos s10 086.27 €
Subcontratos -€
T rabalhos Especializados 47 604,66 €
Publicidade e Propaganda 417,22 €
Vigilância e Segurança €
Honorários (Rec. Verde) 42 331,04 €
Comissões 50 390,60 €
Conservação e Reparação 108 546,49 €
Serviços Bancários 843,11C
Ferramentas + Materiais Desgaste Rápido 4 692,44 €
Outros materiais 10 443,49 €
Livros e Documentação Técnica 24,24 €
Material de Escritório 8 639,68 €
Artigos para Oferta 7157,92€
Eletricidade 52 281,76 €
Combustivel (Gás + Gasoleo) 73 367,25 €
Agua 22 070,84 €
Outros Fluidos €
Deslocações e Estadas 12 235,69 €
Transportes Pessoal €
T ransporte Mercadorias 21,72 €
Rendas e Alugueres 12 772,28 €
Comunicação 7 900,41€
Seguros 33 061,1 3 €
Royalties €
Contencioso e Notariado 63,60 €
Despesas de Representação -€
Limpeza Higiene e Conforto 4 874,80 €
Outros Fornecimentos e Serviços 10 345,93 €
Gastos com o Pessoal 1 516 298,86 €
Remunerações Certas 1 053 492,60 €
RemuneraçÕes Adicionais 164 878,33 €
Formação 3 000,00 €
Encargos Sociais 259 607,93 €
Seguro Ac. Trabalho 18 700,00 €
Gastos Ação Social 4 000,00 €
Outros Gastos (EPl, HST, CPAS...) 12620,00 €
Outros Custos e Perdas 24 984.13 €

TOTAL DE GASTOS DE EXPLO 2 314 705,51 €

EBITDA 133 523,64 €

Gastos/Reversões de Depreciação e AmoÉ. 385 840,38 €
Resultados Financeiros 3,20 €

RESULTADO 252 313,55 €
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RESPONSABILIDADES

AItIBITO

4

PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS SOBRE
eesrÃo pREvrsroNAL DE

rrrnoouçÃo

1- A pedido da Mesa Administrativa, apresentamos o nosso parecer sobre osinstrumentos de gestão previsional para o exercício de 2o23 da Fundação lrlanuelFrancisco clérigo, consistindo no Plano oe n.ao ã ãriamento para o ano de 2o23, osquais apresentam os seguintes valores estimados: rendimentos totais de 2.44g.22%.,gastos totais de 2.700.543€, e um resultado líqurdo neg;tivo de 2s2.3r4€.

2

3

É da responsabiridade do conserho de Admini:Íuçag a preparação e a apresentaçãoda informação previsioT-al, a quat inãui a identincação eïi.Iurg"ção dos pressupostosmais significativos que lhe servirarn de base.

A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dospressupostos e estimativas contidas nos instrumentos dãgestãio previsional acima
;"rt"#:::, ;Hpetindo- 

nos em iti r 
-u 

Ã r"t"iãil ;;;il": L i ndependente úaseado

o trabalho a que procedemos teve como objetivo obter uma segurança moderadaquanto a se a informação previsionar cóntida nã, lnrt-mentos de gestãoanteriormente referida esti isenta oã ãistorço"t r*t".iãtmente relevantes. o nossotrabalho foí efetuado com uase nãs nor-ã" Int"ãã.Ënui, a" Auditoria (ISA) edemais normas e orientaçõ"i t*ni* e éticas;;õã;'ãos Revisores oriàiais deContas, planeado de acord-o *. ád;1" objetivo, e consistiu:
- Principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:

a) a fiabiridade das asserções constantes da informação previsionar;

b) a adequação das poríticas contabirísticas adotadas, tendo em conta ascÌrcunstâncias e a consistência aã iua aplicação;

c) a apresentação da informação previsional;

I
Rua Bdgodeko Co{reio CoÍdoso, n"t93_tcio Drlo- 300OOBó CoirÍbÍo

c'ororsoqÌors.'o.oeuÍos-Nú,n-o*.ll'i,J1#lï-H;ïffiffiJR*isrocoÍnercioro"c.inb,ros 
tst27 óó3tnscÍiçdo no OROC númeío 3g2 e no CMVM 2Ot90OtO
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5

- na verifiËção das previsões constantes dos documentos em anárise, com o
:3fË'#":" 

obter com seeu-nça moderadã r"bã;;';ressupostos, cirtérios e

Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissãodo presente reratório sobre os rnstrudentos ae gestão p--*uisionar.

\,tLt
,@ 0lmía lt ${üa Súúos. Sf,{ìC tda

da- SROC no 332

pela &r Maria Álmdda SiiÍnõ€s ROC no 1249

6 com base no tÌabalho efetuado sobre.a evidência que suporta os pressupostos dainfurmação fìnanceira previsional dos docum"niãr ulìra refertdos, nada chegou aonosso conhecimento que nos leve a concluir que tais óressupostos não proporcionemuma base aceitáver para. aquera infiormaé;ã *; Lr inro.,,,ução não tenha sidopreparada e apresentada de forma consistente com as poiitr.", 
" princípioscontabilísticos normalmente adotados pela FunJ;è;Hanuet-Franciscõ cÉrigo.

7 Devemos, contudo, advertir que frequenternente os acontecimentos futuros nãoocorrem de forma esperqfa, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentesdos previstos e as variações óoaeráo ,"i ,nãËriulã";è rerevantes.

8- Advertimos para a manutenção dos resultados negativos ao longo dos últimos anos.
9- E eventuais efeitos que possam vir a oco.rrer, consequencia do aumento da taxa deinflação, bem como os efeiitos colaterlas oa gúeria-e-rJtre a Russia e a ucrania.

PARECER

José Oliveira

Representada

Coimbr4 22 de

2
RÌro BÍigodeiÍo CoÍÌ€ìio Cddoso. nol93_Ldo Drte 3000{8ó Ccúmho

Im.9l9 .íOt 9,t0 - Erçjl: sssb22$l2,í9@sopo.plcortld socíc' 5'ooo'oo ewos - NúmeÍo de contrthlnle e de RegJsto no conservor&io do R'gísto comeíciorde coimbo sr5 r? óó3kEcllçôo no OROC nrjmeÍo 332 e no CMVM 2ol9ü)ìo
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Folha

l- O actual Conselho de Administração foi empossado no dia 18-03
qual desconhece a forma como foram designados e distribuídos
legitimidade dos seus membros, para o efeito;.
2- Suscitam-se fundadas dúvidas, ao signatári
de Administração face aos Estatutos vigentes.

o, sobre a legalidade da tomada de posse do actual Conselho

Neste contexto, considerando que:
a) os assuntos da ordem de Trabalhos, sujeitos a deliberação, extravasam
a (i)legalidade na constituição deste conselho de Administração;.

os meros actos de gestão, sobre

b) as deliberações tomadas na presente reunião podem ser passíveis de impugnação, pelos

49

ATAN." I118

Aos 28 dias do mês de novembro de 2022, pelas 14h30 horas reuniu na sua sede, o Conselho de
Administração da Fundação Manuel Francisco Clérigo em São Martiúo do Porto, com a presença dos
seguintes administradorcs: MANuel- FcRNRNDo BAETa oo Valln DovrNcuES, TRrsrÃo oÀ CuNHn on
SIt-vptRR MoNreNecRo CRnvalHArs E Jonqurna Aucusro oa CoNcerçÃo Cr-enrco

ORDEM DE TRABALHOS

PoNTo LTNICO - PLANO DE AÇÃo E ORÇAMENTO IARA o ANo DE 2023 - Discussão e
deliberação
Apresentados os documentos em epígrafe e depois de analisados, prevê-se um Resultado Operacional
(EBITDA) positivo de €133 523,64 antes de amortizações e um Resultado Líquido de €is2316,75
negativos. Foi lido o Parecer do Revisor Oficial de Contas, que é favorável. Foi lida a ata da reunião do
Conselho Fiscal de 21 de novembro de2022, cujo parecer foi favorável. Após deliberação foi o mesmo
aprovado com-dois votos a favor e o voto contra do Vogal, Joaquim Clérigo.
DECLARAÇÃO DE VOTO: O Vogal, Joaquim Clér'igo, apresentou úma declaração de voto que se
transcreve "Joaquim Augusto da Conceição Ctérigo, Administrador do Conselho de Administração da
Fundação Manuel Francisco Clérigo, designado por sentença transitada em julgado, vota contra as
deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração de 2811112022 pelos seguintes

mencionadosio...... .

Voto contra o ponto;;;;; "Discussão e aprovação do plano de ação e orçamento para2023
transcrição integral da presente declaração de voto na respetiva ata N.o I I l8
26 de Novembro de 2022

-2017 sem a presença do signatário, o
os cargos desta Administração e a

motivos supra

" requerendo a

Administrador da Fundação Manuel Francisco Clérigo, por
Joaquim Augusto da Conceição Clérigo.

sentença judicial (transitada em julgado) ". . ..

Assinatura
ESCLARECIMENTO
pelo Vogal, na reunião
o seguinte:
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, resulta desse facto não haver Iugar à
constituição de nova Gerência, mas sim à integração no atual Conselho de Administração em exercício, do
membro designado pela Junta de Freguesia 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 tinha a ver com a substituição ou não de membros demissionários, não prevista

DE PRESIDENTE E TESOUREIRO: Perante a Declaração de Voto, apresentada
de Conselho de Administração de 28 de novembrc de 2022, cumpre-nos esclarecer

rì
Estatutos.

nos
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Rua Manuel Francisco Clérigo
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ATAS Folha 50

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 convoc ada para o efeito, no dia 1 8 de març o de 2017 , como consta da Ata respetiva.
Este Esclarecimento deverá ser integralmente transcrito na atr- do Conselho de Administração de 28 de
novembro de 2022, Ata n" I I 18

Não havendo mais assuntos aftatar deu-se por terminada a reunião às 15h30..
Depois de lida emvoz alta foi a presente ata posta à votação, tendo sido aprovada com dois votos a favor e
o voto contra do vogal, Joaquim Clérigo e vai ser assinada pelos membros presentes do Conselho de
Administração

O Presidente

O Tesoureiro Ì ---a <}

OV

rì

lT JIIFTL _ PoRTo PROCESSADO POR COMPUTADOR


