ACÇÕES INSPECTIVAS DA ACT

A dimensão, a complexidade e a eficiência das nossas Instituições potencia, a todos os níveis e cada vez mais uma oferta
de serviços de excelência, todavia num ambiente de continuada produção legislativa, em que as novidades normativas
revelam exigências exponencialmente maiores, aumentam reflexamente as possibilidades de alguns incumprimentos.

É incontornável, sejam quais forem as dificuldades que atravessamos, que temos o dever de manter a atenção de
sempre à realidade e aos seus dinamismos e assim a UDIPSS-Aveiro, tem feito ao longo dos anos, recomendações muito
precisas no sentido do acolhimento da legislação e do cumprimento das orientações da ACT, uma autoridade com
poderes específicos na regulação da actividade sócio-laboral e de segurança social das nossas Instituições, claramente
contidos nos Artigos n.ºs 10 e 11.º do Decreto Lei n.º 102/2000, de 02 de Junho.

As acções Inspectivas da ACT, não correspondem por isso a meras indicações ou sugestões, incorporando, antes,
verdadeiras regras impositivas e prementes, fixadas naquele Diploma legal, com prazos curtos de implementação e de
avaliação do seu cumprimento por parte das nossas Instituições.

A extensão da responsabilidade, das Instituições é uma primeira resposta a essa realidade que veio mostrar a
necessidade e urgência de uma outra: prevendo-se um alargamento expressivo da acção inspectiva da ACT, urge alertar
as nossas Instituições sobre as mais significativas Directivas a aplicar, auxiliar no cumprimento da legalidade na pratica
das Instituições, bem como informar sobre as implicações e as consequências do seu cumprimento, num quadro
sancionatório.

À luz desta apreciação e em linha com estas preocupações, mostrou-se plenamente justificada a realização de uma
Sessão Formativa exclusivamente direccionada a Instituições associadas da UDIPSS-Aveiro, no próximo dia 26 de
Setembro na Sala de Despacho da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
Obrigado pelo vosso trabalho e pela vossa companhia.

O Presidente da Direcção
Lacerda Pais.

