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Presenças:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Augusto Carvalho--------------António Fortunato-------------------Rita Vilela-------------------------------

Jacinto Leandro----------------------Rita Sammer--------------------------Pedro Castelo--------------------------

Sérgio Jacinto ------------------------João Rodrigues-----------------------Ana Paula Mota-----------------------

Assuntos tratados:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Preparação da Sessão Extraordinária de Outubro--------------------------------------------------------------------------------2- Outros assuntos---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conclusões:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Foi agendada uma reunião com técnicos do município para esclarecimentos sobre os pontos da ARU e Contas
Intercalares.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda sobre as contas, o presidente da AM disse ter sido informado pelo técnico superior responsável que, no
ano anterior estava em vigor o POCAL e este ano entrou em vigor a uniformização contabilística. Por este
motivo, é espectável haver diferença na forma de apresentação da informação.--------------------------------------No que diz respeito à realocação de valores, José Augusto Carvalho deu a conhecer tratar-se de um ajuste de
valores entre as obras onde sobra dinheiro e outras onde falta, sem alterar o valor global. -------------------------Jacinto Leandro questionou se se confirmava a presença do Delegado de Saúde e foi-lhe dito que não estará
nesta sessão mas irá à sessão de Novembro.-------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à seguinte distribuição de tempos: Ponto 1 - 60m; 2 - 60; 3 - 21m; 4 - 40m; 5, 6, 7 e 8 - 60m
(global).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Apesar de esta não ser uma reunião da Comissão de Saúde, pela importância do tema, o presidente da AM
deu a conhecer o conteúdo de um ofício que enviou ao Dr. António Martins a propósito das tendas à entrada
do Centro de Saúde.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jacinto Leandro não tem nada a opor mas recorda que se não fosse aquela estrutura ali montada pela Câmara
Municipal os utentes estariam à chuva. José Augusto Carvalho concordas mas referiu a necessidade de
melhorar o espaço com “deck” para as pessoas não ficarem com os pés molhados e algumas cadeiras fixas e
adequadas a espaços exteriores pois as pessoas que ali vão aguardar são doentes e podem não conseguir estar
de pé.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda abordado o tema da avaria na central telefónica e sugerido um pedido de informação sobre o ponto
de situação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Mota partilhou com os presentes a sua necessidade de contactar o centro de saúde, antes da avaria,
mas que na altura já ninguém atendia.---------------------------------------------------------------------------------------------José Augusto Carvalho disse que o problema já não é recente e que tem conhecimentos de médicos que usam
os seus telemóveis pessoais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

