
 
 
 
 
 
RELATÓRIO E PLANO DE ACTIVIDADES 
 

 

 

Caros Irmãos: 
 

 

As funções que vimos desenvolvendo ao longo destes dois mandatos, 

levou-nos a um verdadeiro o conhecimento da realidade financeira e social 

da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, o que nos levou a 

traçar linhas de actuação: 

 

 Pagamento atempado dos salários e subsídios de férias e Natal a 

todos os funcionários; 

 Inverter a situação financeira da Instituição. 

 Realização de obras na Creche e Infantário. 

 Modernização e embelezamento do espaço do Lar. 

 Realização de obras de pintura no Lar. 

 Manutenção Geral 

 

Quanto ao pagamento dos salários e subsídios eles estão a ser cumpridos 

integralmente, com tabelas salariais actualizadas. 

 

Dentro das limitações financeiras, tem-se vindo a saldar dívidas anteriores. 

 

A necessidade urgente de promover melhoramentos e embelezamento do 

Lar, foram promovidas actividades e eventos que pelo seu carácter social 

deram origem a angariações de fundo os quais foram aplicados. 

 

O restauro de pintura e paredes exteriores do Lar, foi de necessidade 

premente, pelo que, foram solicitados diversos orçamentos para a 

persecução da obra em causa. 

 

No ano de 2010, o valor dos resultados líquidos do exercício é de: 

 

Total de Proveitos -    1.490.878.55 € 

Total de Custos -    1.398.374.31 € 

Resultado Líquido – (Positivo)       92.504.24 € 



 

 

Este facto leva-nos a apresentar com ambição este plano de actividades. 

 

PLANO DE ACTIVIDADES 2011/2014 
 

 APOIO DOMICILIÁRIO 

 INÍCIO DAS OBRAS NO LAR. 

 TELHADO DO LAR. 

 GRUPO DE EMERGÊNCIA. 

 CAIXILHARIA DO INFANTÁRIO. 

 OBRAS NA IGREJA DA MISERICÓRDIA. 

 PÁGINA DA INTERNET. 

 SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DE ENTRADAS. 

 

Pretendemos dentro deste ano civil, avançar com o projecto e 

licenciamento do Apoio Domiciliário, que é urgente a implementação desta 

resposta social, vindo ao encontro de necessidades locais. 

 

Temos neste momento o projecto de alteração do Lar, devidamente 

aprovado pela Segurança Social, pelo que dentro das possibilidades 

financeiras vamos dar início às obras em causa. 

 

Ainda numa fase posterior iremos substituir o telhado. 

Temos em mão orçamentos para a aquisição de um novo grupo de 

emergência eléctrico. 

 

A caixilharia exterior do Infantário vai merecer uma intervenção de 

substituição. 

  

Foram feitos diversos contactos com o Instituto do Património Artístico e 

Religioso, para a aquisição de verbas para o restauro da Igreja da 

Misericórdia, que é uma prioridade à qual nos vamos empenhar para que no 

primeiro ano do próximo triénio seja restaurado o tecto. 

Urge a sua intervenção. 

 

Foi possível gratuitamente encontrar um técnico de informática para a 

implementação de um site da Santa Casa, tendo até ao momento a página 

inicial concluída e está a ser ultimada e actualizada o seu conteúdo. 

 



 

 

 

Iniciamos ainda este ano civil, a implementação de um serviço de 

segurança e controle de entradas e saídas de acesso digital. 

 

Em agradecimento; 

 

Não esquecemos o trabalho laborioso da equipa de manutenção/transporte, 

incidindo a sua actuação na mais diversas intervenções. 

 

Às funcionárias em geral, também a sua disponibilidade e actuação no 

campo do atendimento aos idosos e crianças que merecem o nosso louvor e 

apreço, 

 

Para terminar a Mesa Administradora da Santa e Real Casa da Misericórdia 

de Vila Nova de Cerveira, quer registar aos que de uma forma mais directa 

mais contribuíram para que os objectivos que nos propusemos fossem 

alcançados: 
 

 A todos os Irmãos pelo apoio demonstrado, 

 Ao Centro regional de Segurança Social do Norte, na pessoa do 

Dr. António Correia, 

 Ao Presidente da Câmara Municipal pela disponibilidade 

demonstrada, 

 Ao Dr. Narciso Correia, na colaboração espontânea e altruísta, 

 A todos os Membros dos Órgãos Sociais pela paciência, apoio e 

ensinamentos que nos transmitiram. 

 Às Instituições e Associações, aos particulares em geral, 

 A todos os funcionários e colaboradores pelo profissionalismo 

colocados no interesse dos mais necessitados e carenciados. 
 

 

A todos muito obrigados 

 

 

Vil Nova de Cerveira, 26 de Março de 2011 

 

 

A Mesa Administradora 
 

 


