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Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia

Reuniu, no passado dia 30 de junho, a Assembleia Geral da
Santa Casa da Misericórdia. A Assembleia constou de três pontos, na
sua Ordem de Trabalhos.
O primeiro visou a apreciação e aprovação do Relatório de
Atividades e do Relatório de Contas de 2019. O Provedor, Dr.
Francisco de Araújo, procedeu à apresentação dos respetivos
relatórios onde, para além da descrição da atividade desenvolvida
pela Santa Casa, foi comunicado que o resultado líquido do exercício
financeiro de 2019 foi de 226.346€. Igualmente, foram analisados o
Relatório do Revisor e tomado conhecimento da Certificação Legal
das Contas, documentos da responsabilidade do Revisor Oficial de
Contas. O Presidente da Assembleia Geral, Dr. João Manuel Esteves,
leu o Parecer do Conselho Fiscal que foi favorável à aprovação das
Contas de 2019 da Santa Casa.
No segundo ponto da Ordem de trabalhos procedeu-se à
apreciação da proposta da Mesa Administrativa que propunha a
alteração do Organograma da Instituição. As alterações incidiam
sobre a criação do DPO (Encarregado de Proteção de Dados), do
Conselho Consultivo, da Equipa de Gestão de Risco e da Equipa
de Controlo de Infeção. Estas estruturas foram integradas no
Organograma visando a sua inclusão na estrutura de
funcionamento, pretendendo-se uma melhor operacionalização do
seu serviço. Com a alteração ao Organograma foi também
analisada e aprovada a proposta de gestão que lhe estava
associada, merecendo as propostas a aprovação da Assembleia
Geral.
Por último, nos outros assuntos, foi aprovado um voto de
pesar pelo falecimento do Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Júlio
Castro Caldas o qual foi aprovado por unanimidade, tendo sido
guardado um minuto de silêncio em sua memória. O Senhor
Provedor utilizou este ponto da ordem de trabalhos para informar a
Assembleia Geral da atividade desenvolvida pelos diversos
serviços nestes tempos difíceis de pandemia, deixando uma
palavra de apreço e agradecimento aos funcionários da Instituição
pela colaboração que estão a prestar de forma diligente. Informou,
igualmente, os Irmãos das obras que estão a ser realizadas para a
Requalificação e Ampliação do Lar Herculano Tarroso Gomes (Lar
Residencial para pessoas portadoras de deficiência), prevendo-se
que o mesmo esteja concluído no final do ano. Deu ainda
conhecimento da situação dos projetos de ampliação do Lar Soares
Pereira e do Vilagerações, que se encontram em fase de
desenvolvimento, através de consultas às entidades que tem que
se pronunciar. Relativamente à ampliação do Centro Clínico do
Hospital de S. José informou que o projeto de arquitetura está na
Câmara Municipal para efeitos de licenciamento.
A Assembleia decorreu cumprindo-se os protocolos estabelecidos, sendo de registar a presença
de um significativo número de Irmãos.

Reabertura das valências
da Infância e Juventude
No dia 1 de junho
procedeu-se à reabertura
das valências Creche de
Padreiro, Creche Cerqueira
Gomes
e
Jardim
de
Infância com as novas
medidas de funcionamento
que foram estabelecidas
pela
Direção-Geral
da
Saúde (DGS).

Programa Local de Desenvolvimento Social 4G
O programa de Contratos Locais de
Desenvolvimento Social 4G (CLDS 4G),
resulta de uma parceria entre o Instituto da
Segurança Social, a Câmara Municipal e a
Misericórdia de Arcos de Valdevez e conta
agora com a sua quarta geração,
denominado Vez+Futuro.
Com início a 1 de maio, o
Vez+Futuro, tem como principal objetivo
promover a inclusão social de grupos
populacionais socialmente desfavorecidos,
e, preconiza a dinamização de um plano de
ação cujos eixos são: a intervenção familiar
e parental preventiva da pobreza infantil e a
promoção do envelhecimento ativo e apoio
à população sénior.
Obras no Hospital de S. José

As
diferentes
valências
iniciaram
as
atividades
de
funcionamento
assegurando
todos
os
procedimentos
necessários, para garantir
a segurança de toda a
comunidade educativa.

A Mesa Administrativa da Santa
Casa da Misericórdia, no âmbito da sua
reunião ordinária, visitou as obras em
curso no Hospital de São José de reforço
estrutural do edifício e ampliação do Lar
Residencial Herculano Tarroso Gomes,
que verá a sua capacidade ampliada
para 30 utentes.
Prevê-se que os trabalhos desta
fase possam estar concluídos até final
do presente ano.
Espera-se que esta obra permita
disponibilizar um equipamento capaz às
necessidades
de
pessoas
com
deficiência
do
nosso
concelho,
correspondendo assim ao apelo de
muitas famílias que, debatendo-se com
esta problemática, encontram aqui uma
resposta adequada.
Dia Internacional de Sensibilização sobre Violência Contra as
Pessoas Idosas

A rotina diária e as
dinâmicas
sofreram
algumas alterações, mas a
preocupação
central
continua a assentar no
objetivo em disponibilizar
um ambiente afetivo e
seguro.
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No dia 15 de junho, os utentes da
ERPI Soares Pereira quiseram assinalar,
desta forma, o Dia Internacional de
Sensibilização sobre Violência Contra as
Pessoas Idosas.
Ao desenvolverem atividades com
esta temática quiseram tornar presente um
problema que continua ainda presente nas
nossas sociedades.
Publicação Bimestral da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez
Complexo Vilagerações
Rua Comendador Dr. Francisco Rodrigues de Araújo, n.º 146
4970-600 Arcos de Valdevez, Tel. 258 510 110
-----------------------------------------------------------------------

Subscreva a nossa Newsletter em www.scmav.pt

