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一子Santa Casa da Miseric6rdia de Alter do Chao

ATA NUMERO OITENTA E SETE DA SESSÅ0 0RDINÅRRA DA

ASSEMBLEIA GERAL DA SANTA CASA DA MISERIC6RDIA DE

ALTER DO CHÅo

Aos t「inta dias do mes de novembro de dois mil e dezanove na saIa de reuni6es

do Lar Nossa Senhora da Assuneao, reuniu em sessao ordinaria a AssembIeia

GeraI desta lnstitui9aO, COnVOcada nos termos do n.O 4 aIinea a) do artP 22O do

Compromisso, ∞m a segujnte ordem de鳴ba!hos:

Ponto l ‥ Leitura e aprova塙o da ata da reuniao ordinaria do dia 30/03/2019;一〇〇〇

Pon章o 2: Leitura e aprovacao da ata da reuniao extraordinaria do dia 21/09/201 9;

Ponto3: Apreciar, discuti「 e votar a 2.a revisあo「9amentaI do ano 201 9;------一一一-

Ponto 4: Ap「ecia「, discutir e votar o plano de atividades e ongamento de

expIora蜜o previsienaI e investimentos para o ano 2020十-一一--一一一一〇〇〇〇〇----○○--〇〇〇〇--

Ponto 5: Apreciar e deIibe「ar sobre altera辞o ao Compromisso,-○○---置---○○--〇〇〇一一-

Marcada inicialmente pa「a as dezassete horas, a SeSSaO teVe inicio meia hora

mais tarde em virtude de nao estarem p一℃SenteS a maio「ia dos lrmaos,輸○○輸---一一

O Senhor Presidente da AssembIeia Geral deu inicio a sessao e, POr naO Se

encontrarem presentes o Senhor Vice-P「esidente, Carios ZagaIo e a Senhora

Secre略ria Teresa Caroia, ∞nVidou para a Mesa os I「maos Ant6nio Hemeterio e

J oa n a M i ra n d a. ---一----葛_____________動___〇〇〇___〇〇〇__〇〇〇________〇〇〇__〇〇〇〇_○○

O Senhor Presidente saudou os l「maos presentes e deu inieio a leitu「a da ata da

reun治o de 21/09/2019,晦Iativa ao Ponto l da Ordem de T「abalhos. Finda a

Ieitura coio∞u a ata a VOtaeaO, tendo a mesma sido ap「ovada por maioria, ∞m

duas abstenc6es e um voto contra- --岬-________〇〇〇_○○___山
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Santa Casa da Mise「ic6rdia de Aite「 do Chao

Seguindo para o Ponto 2, O Sr. Presidente da AssembIeia passou訓eitu「a da

ata da reuniao extrao「dinaria do dia 21/09/2019・ Posta a votaeao, fof a mesma

aprovada por maioria com duas abstenc6es e um voto contra. --一〇〇----〇一〇--〇〇〇〇-〇一--

De segujda, Pediu a paiavra a lrma Joana Mega, justificando que o motivo que a

Ievou a votar ∞ntra a aPrOVaeaO de ambas as atas p「ende-Se COm O facto de

nao as conside「ar um fieI retrato do sucedido nas reuni6es, refongando que as

atas des∞=teXtuaIizam as interven96es dos Irmaos"　P「osseguiu ainda,

questtonando o facto das declarac6es de voto que apresentou nas duas reuni6es

ante「iores nao se encontrarem disponiveis no site, nem ter Sido feita a leitura das

meSmaS na PreSente reuniao. 〇〇〇一一〇-一一一一一一--○○----------〇一------_--_一____〇〇〇〇〇〇_岬〇〇〇〇〇〇__

O Senhor Presidente respondeu que 6 seu entendimento que as dec-ara96es de

VOtO refletem posic6es pessoais, SObre as mate「ias coIocadas a vota辞o, embora

integrando as atas como anexo, aS meSmaS foram assumidas em anteriores

reuni6es, PeIo que se absteve de as ler・ nO entantO e POrque a l「ma Joana Mega,

apresentou uma nova decia「acao de voto, na PreSente reuniao, O Senho「

Presidente da Assembleia procedeu a Ieitura da mesma. 〇〇〇一一〇----一一〇-〇一一-〇〇〇〇〇〇〇〇

Passando ao ponto tres da ordem de t「abalhos, O Senho「 Presidente da

AssembIeia passou a palavra ao Senhor Provedor, SOlicitando esclarecimentos

SObre a revisao o「縛mentaI・ O Senho「 Provedor come9Ou PO「 Saudar e

ag「ade∞r a PreSenCa de todos os lrmaos, Sublinhando que apesar do dia estar

Chuvoso, COnStata COm Satisfacao que desde a sua tomada de posse as

Assembleias continuam a conta「 com a presenea de um ndmero elevado de

i「maos, facto que considera bastante inte「essante e reveIador da vitalidade da

lnstituisao" O Senhor Provedo「 tambem evidenciou que certamente com este

nfvel de interesse dificilmente se voltarao a ve楯car atos eIeitorais sem

Candidaturas como se ve嗣cou no passado.一一-置〇一一一一一一〇〇〇〇〇〇〇〇〇--一軸

De seguida’O Sr. Provedor 「efe「iu que este ponto se en∞ntra em =nha com a

l.a revisao ongamental de 201 9, todos os investimentos no ambito da candidatura

ao FEDER de Ampiiacao da UCC=e崎o de ∞nSta「 nO Ongamento de

investimentos e o seu impacto em o「eamento de expIora辞o' SaIientou tamb6m,
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Santa Casa da Mise「ic6rdia de Alter do Chao

que foram incIuidos outros i=VeStimentos existentes em 2019 sem co「「eIacao

COm O PrQieto de ampIiaeao da UCCI.〇一一一〇〇〇〇〇一〇〇〇〇〇〇一一一〇〇〇一一〇〇〇〇〇一〇〇〇〇〇〇一○○面一〇後場〇〇〇〇〇〇〇〇輸__

Segundo o Se=ho「 Provedor, a eStrutu「a do O「GamentO de lnvestimentos fdi

reformulada com base num manuai elaborado por um conjunto de professores

da Unive「sidade do Porto, alteracao em iinha com o esfo「co desenvoIvido de

Assembleia para AssembIeia’de garantir um ac「escimo na qualidade dos

documentos apresentados e quaiidade de informacao que deIes consta〇一一一〇--○○-

No que con∞me aO OngamentO de exploraeao, a胎m do jmpacto dos

investimentos, tOdos os valo「es foram ajustados com base em dados

CO nta b i l isti cos.一一---一一〇〇〇〇-〇〇〇〇一--____〇〇〇〇〇〇〇_____〇〇〇〇〇〇__輸〇〇〇__〇〇〇___〇〇〇〇〇〇_輸〇〇〇_〇〇〇〇〇〇〇___〇〇〇〇___

Dando ∞ntinuidade a sua interveneao’O Se=ho「 Provedo「 subIinhou ainda, que

CaSO a Pl℃Vjsao se confirme’depois de 3 anos conseoutivos a apresentar

Resuitados Liquidos Negativos’a tendencia que tanto pesava na sa的e

finan∞i「a da lnstitu唾o se「a finalmente invertida. O Senho「 Provedor focou que

a g「andeza dos 「esultados lfquidos ap「esentados no orcamento previsional de

exploraeao de 201 9, nO Valor de lOl.884, 1 ee (cento e um mil oitocentos e oi書enta

e quatro euros e treze centimos) em parte deve-Se a factos e acontecimentos

dnicos e espec師cos de rendimentos e ganhos’naO Sendo expec略veI que se

repitam em　2020. Refe「indo espec師camente um donativo no vaio「 de

20.000,0(賠(vinte融euros) na conta 753, e OS ceroa de 40.000,00∈ (quarenta

mii euros) da ∞nta 78 que dizem 「espeito na sua maioria a lVA restituivei da

Obra da UCCl, e a tOtalidade do valor dos rendimentos e ganhos no ambito dos

Prog ramas da RLIS e do CLDS3G.○○-〇一〇--〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇一-------○○---〇〇〇〇-一一〇〇--------○○-

Concluindo a sua intervencao, O Senhor Provedor referiu que a sa的e軸anceira

da Santa Casa da Mise「ic6rdia esta meIhor, maS a grandeza do vaIor

apresentado esta i嗣acionado em compara鈎o com a realidade financeira da

l n stitu i eao. 〇一---〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○一一一一一〇〇〇〇〇一--一一一一一一一一一一〇〇〇一一一一〇〇〇〇〇一一一一〇-〇〇〇一〇〇〇〇〇一-○○----〇一〇-----〇〇〇---

O Senhor Presidente da Assembleja agradeceu a intenren碇o do Senhor

Provedor, e COIocou o documento a aprovaeao dos Imaos, tendo o mesmo sido

ap「ovado por ma ioria , COm 4 abstenc6es.---○○置-○○---〇〇〇一〇〇〇------一一一〇一一一一一一一〇〇〇--
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Santa Casa da Miseric6rdia de Aiter do Chao

No que conce「ne ao ponto 4 da 「euniao, O Senhor Presidente da AssembIeia

PaSSOu a Palav「a ao Senhor Provedor, que eSCIareceu que em te「mos de Plano

de Atividades para 2020’i「ia tecer algumas conside「a96es espec胴camente

SObre as tres Respostas Sociais onde se irao ve輔ca「 altera96es de maior

「elevancia, de modo a nao se「 muito exaustivo e nao estender a duraeao da

AssembIeia pa ra la do 「azoaveI.一一一〇-動○○-〇〇〇〇〇一一一-○○輸〇一〇---一一一〇〇〇〇〇___○○___〇〇〇〇〇〇○○〇〇〇__〇〇〇〇

No que diz 「espeito ao Centro de Co面Vio' O Senho「 Provedor informou que o

im6vei atual nao oumpre os requisitos previstos na lei’Pe喜o que, tem ProCurado

incessantemente uma alte「nativa que cumpra os 「equisitos exigidos. lnformou

ainda, que nO mOmentO eXiste uma altemativa real’um im6ve書pa「a aluguer que

POte=Cialmente te「負ca「acte「isticas para pode「 cump「ir todos os requisitos

exigidos. Mas, Para que eSta a!temativa se tome uma realidade tefa que se

PerCOr「er um longo processo’eiaborar um Ievantamento da arquitetura do

im6veI, Obrigat6rio para se p「oceder a uma proposta de aIteracao de morada

Perante a Seguran9a Social, caSO O Pa「eCer da mesma seja positivo, Segui「-Se-

ao as obras necessarias ao im6ve鵜.-_---__〇〇〇〇_____〇〇〇__〇〇〇_葛_________齢〇〇〇〇〇__〇〇〇〇

No que 「espeita a Creche’O Senhor Provedo「 referiu que es略a ser iniciada uma

CamPanha de anga「iacao de fundos, que Surg山da necessidade de remodeIa「 e

equipar o espaco educativo, Para a qua=di eiaborado um prQjeto por tecnicos

especializados. Apelando a soIidariedade dos lrmaos, referiu que esfa

CamPanha tenta「a sensibilizar a populacao em geral, OS lmaos e entidades. Deu

ainda conhecimento da eIaboraeao de uma candidatura ao PROCOOP, ja que

PeIo terceiro ano ∞nSeCutivo a Resposta Social de C「eche apresenta f「equencia

de crianeas acima do acordo. A refchda candidatura tem como o鴎etivo aumenta「

O ndmero de vagas com a∞「do com a Seguran9a Social e consequentemente

Obter mais receitas.lnfo「mou o Senho「 P「ovedo「 que em simuIt会neo deco「「e um

PrO∞SSO de regula「izacao do ed肺cado, ja tendo a Assembleia Municipal

aprovado a doaeao do terreno, Pe書o que se aguarda a marcaeao da escritura.

Ainda sobre o assunto info「mou que ja est急a ser elaborado um levantamento da
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Santa Casa da Miseric6「dia de Aite「 do Chao

a「quitet用a do im6vel e eIaboracao do prQjeto, COm Vista a regula「iza鈎o do

im6ve書, aP6s efdivaeao da posse do terreno〇 〇〇〇--一〇〇一一一一一〇〇一----〇〇〇〇一〇〇一一一一〇〇〇〇〇一一〇〇-〇〇一一

ReIativame=te a Unidade de Cuidados Continuados, O Senhor Provedor

reIembrou que a candidatura ao Po血gaI 2020 relativa a remodeIaeao e

ampliaeao desta Resposta de Sa的e fdi aprovada a 16 de novembro de 2018,

Acrescentou ainda que a obra decor「e ha dois meses, naO se Verificando

PerCalcos de maior, e que caSO naO haja necessidade de prorroga9aO, a

execu9aO da candjdatura esta略terminada no fim de setembro inicio de outubro

de 2020. Uns meses antes do te「mino da obra esta previsto efetuar uma

reavaIiacao do funcionamento desta resposta’aSSim ∞mO P「Ocede「 a alguns

副ustes de procedimentos para alberga「 as potenciais nove camas que se

encont「am fora do ProtocoIo com a Rede Nacional de Cuidados Continuados.-__

O Senho「 Provedo「 continuou a sua interven蛤o 「efchndo que o PrQieto CLDS-

4G fo「a excIuido do PIano de Atividades de 202O, embo「a tenha sido eIabo「ada

uma candidatu「a em 2O19 que se encontra em fase de anaIjse. Jus輔cando a

「azoab朋ade da excIusao com a incerteza da aprova9aO, nem ∞nhecimento

das condic6es i mpostas nessa mesma aprovacao.〇〇一〇-〇°----一〇〇軸-〇〇〇〇一輸〇〇〇〇〇一一〇--〇〇一

Em termos de o「eamento p「evisionaI de expIo「a辞o, O Senho「 Provedor referiu

que como mencionado na memcha jus朋cativa do documento fo「am estimados

OS VaIores para 2020’COm base em dados contab硝sticos, aCreSCidos da inflagao,

do aumento das ∞mPa面cipac6es ver胴cado em 2019 e do vaIor bruto dos

aumentos de ordenado ve輔cado tamb6m em 2019,血to de aIte「ac6es na

Iegislacao IaboraI. Tamb6m foi estimado e contab掴zado todo o impacto dos

investimentos no amb弛o da candidatura ao FEDER de AmpliaGaO da UCCl. O

resultado liquido do perfodo tambem se estima positivo, COntudo a que chamar

a ateneao ao valor da conta 78, CerCa de 64・OOO,Oce (SeSSenta e quatrO miI

euros), que diz respeito na sua maio「ia a NA restituivei da obra da UCCI, facto

que nao se ira repetir no periodo seguinte. Tamb色m referiu que o efeito das

amortizac6es da obra e do equipamento adqui「ido no ambito da candidatura ao

FEDER de AmpIia街O da UCCI’庇e ter um peso ∞nSiderかeI nas demonstrac6es
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Santa Casa da Mise「ic6「dia de AIter do Chao

de 「esultados nos anos futuros com maio「 grandeza em 2021, 2022 e 2023,

Afirmou, O Se=hor P「OVedor que a situaeao軸anceira da Santa Casa prev合-Se

mais sdida’maS quaIque「 fato adverso nao previsto podefa Ieva「 de novo a

resuItados Iiquidos negativos. Por esse motivo se「負necess乞油o efetuar uma

gestao atenta e constate dos recursos fi nanceiros.〇一一一〇一一_〇〇〇〇____〇〇〇〇〇______○○_〇〇〇〇〇__

Por fim, O Senhor Provedor referiu-Se aO O「9amento de investimento de 2020,

focando que todos os investimentos aprovados em sede de candidatura ao

FEDER da UCCl que nao foram reaIizados em 2018 e 2019 foram incluidos,

COntab帥zando um valo「 de investime=tO na Ordem dos佃49.187,52∈ (um miIhao

qua「enta e nove miI cento e oitenta e sete eu「os e cinquenta e dois

Centimos).Concluiu a sua intervencao solicitando ap「ovacao a AssembIeia dos

documentos aprese=tados’ CO!ocando-Se aO dispor para qua車quer

escI a re ci m e n to 〇一一一輸〇一〇〇一一一一一一一一〇〇〇_○○_〇〇〇〇一〇〇輸〇〇〇〇〇〇_〇〇〇〇〇〇____〇〇〇〇〇_〇〇〇〇_____○○__-_〇〇〇〇〇〇__〇〇〇〇

O Senhor Presidente da AssembIeia procedeu訓eitura do Parecer do ConseIho

FiscaI・ que Se reVelou favo「avel e que fica「をapenso a presente ata〇一一一一一一-〇〇〇〇〇〇

Pedju a palavra o lrmfo Jose Ferreira, ∞Iocando duas quest6es. Tendo a Santa

Casa uma candidatura ao CLDS4G, POrque naO ha uma r心brica em aberto em

O「CamentO Para aCOIher uma eventual aprovaeao? E po「que 6 que o Conselho

Fjscai emite pa「ece「 SOb「e o Plano de Atividades’uma VeZ que na Sua OPiniao

es略fora da esfera das suas com petencias.----〇〇〇〇-○○-〇〇〇一一〇葛〇〇〇〇〇一〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇一置一一〇〇〇〇〇一〇〇

O Senho「 Provedor respondeu a primei「a questao’「efo「9ando que nao e possivei

estima「 os vaIores que irao ser aprovados, na candidatu「a- E, COmO taI, OPtOu-

Se POr aguardar e excIuir o CLDS do o「鍵mento" Refchu ainda que na Santa

Casa nao existe rigidez ongamental, Pelo que quaIquer aItera辞o de or錨mento

POde se「 levada a AssembIeia de l「maos, Pa「a Ser POSterio「mente 「e帥cada.一一一

Re!ativamente a segunda questao, reSPOndeu o Senho「 Presidente da

AssembIeia, eXPlicando que os dois documentos sao ap「ovados em simuItaneo,

Pelo Conselho Fjscaし-一一----一一--一一--輸---------〇一一一〇〇一一一-輸〇一一〇〇〇〇〇〇--〇一〇----

Pediu a paIav「a a lma Joana Mega que questionou o Senho「 Provedor se previu

O impacto que o pr6ximo aumento do ordenado minimo te略no o喝amento? E
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Santa Casa da Miseric6rdia de Alter do Chao

quantos funcionarios recebem o o「denado minimo, e COmO Se Vai 「e鴨ti「 esse

aumento na remuneraefb das funcion釦as de categoria intermedia e de chefia?

O Senhor Provedo「, 「eferiu que 65% a 70% dos coIaborado「es 「e∞be o

Ordenado minimo e que com os aumentos ∞nStanteS dos棚mos 5 anos a

tendencia fdi c「escente. Referiu tambem que os restantes saIarios nao foram

ajustados, O que COnfere aIguma injustica. No entanto a Mesa Administrativa

aguarda que a Uniao das Mise「ic6「dias Po血gueses entre em aco「do com os

Sind catos de modo a proceder a revisfo da tabeIa de remunera蜜o dos胎cnicos.

Refe「iu ainda que consuItou e analisou a atuaIiza9aO da tabela da Confederaeao

NacionaI das lnstituie6es de SoIidariedade Social, que foi pubIicada no inicio de

2019・ Conciuindo que se fa「a o possiveI para ∞rr-glr a Situaeao, Su輔nhou que

Sefa possfveI para a Institui辞o acompanhar estes aumentos devido a um

esfo「co continuo por parfe da Mesa Administrativa, aO nive- da gestao

fi n a n ce i ra. -一---一一〇-___○○________〇〇〇〇〇〇〇〇___細○○______○○__〇〇〇_______○○____ _______〇〇〇〇〇__

SoIjcitou a paIavra o lrmao F「ancisco Ramos, que queStionou o valo「 efetivo da

divida da Santa Casa sem ∞nfar ∞m O nOVO emPfestimo. SoIjcitando ainda

informa9aO SOb「e se a instituicao tem mais empfestimos e quaI o montante da

d ivida a fomecedores atuaImente.一〇〇〇〇〇一一〇〇-〇〇〇___○○_〇〇〇〇___〇〇〇〇〇〇_〇〇〇__〇〇〇_○○_〇〇〇〇〇〇〇_〇〇〇〇〇

O Senhor Provedor referiu que estima que o vaIor da divida a fomecedores seja

na ordem dos 160.OOO,00∈ (Cento e sessenta mjl euros) , e que fdi ∞nhaido um

emp「estimo ha lO anos, aquando da primeira ob「a de construcao da Unidade de

Cuidados Continuados no vaIo「 de 750.000,Oce (SeteCentOS e Cinquenta mil

euros) , e que aS P「eStae6es sempre foram assegu「adas, embora tivessem

exjstido momentos mujto djf了cejs- Atualmenfe o valo「 ajnda em divjda ronda os

220.000,Oce ( duzentos e vinte miI euros).--一一一一-〇一一一一一--置〇一一〇〇一一一一〇〇-〇一一一一一一一一一〇〇〇〇一一一一〇〇〇

A I「ma Joana Mega voItou a pedir a palavra para questionar o ano em que a

tabeIa salariai atuaI entrou em vigor e se na Santa Casa existe comissao de

trabalhadores・ Acrescentou ainda’que nO Seu entender 6 preciso fazer mais

qualque「 coisa, ja que considera que a divida a fomecedo「es equivaIe a um ano

de forneci mento de aIimentae§o〇一一〇〇〇〇〇〇一〇〇〇〇-〇〇〇〇〇一一-○○---〇〇〇----〇一一〇--〇一〇〇--○○--------〇〇〇

7.
Rua」oあLopes Namorado. Apartado 16. 744O"999AiterdoChfo. 1ialef.245 6iO 190/24561236l. Fax‥245 612O21

E-m鉦scmalterchao@ptnetbiZ.Pt



Santa Casa da Mise「ic6rdia de Aiter do Chao

O Senhor Provedor 「espondeu que a tabela entrou em vigo「 em 2010, e que na

instituieao nao existe nenhum funcionario sindicalizado fora do ambito do a∞rdo

COletivo de t「abaIho" Respondeu ainda que a divida ja fdi muito mais alta e que

O Vaior tem sjdo reduzido prpgressivamente, eXistindo um esfor印reaI de =quidar

mensaIme=te VaIores em atraso, Para a16m dos gastos do pr6prio mes〇〇〇一〇〇一一〇〇

Pediu a palavra o lrmao Ant6nio Hemet6rio, queStionando o valor da anuidade

de amortizacao e juros do p「imeIro emP「eStimo. O Senho「 Presidente da

AssembIeia refchu que o va10r Se Situa na ordem dos 60.000.Oce ( SeSSenta mil

euros). O Irmao Ant6nio referiu que o facto deste vaIor ter sido respeitado reveIa

a capacidade das Mesas Administrativas atual e ante「iores para cumprirem um

Valor que ∞nSidera elevado perante os escassos 「ecursos軸an∞i「os da

l n stitui eao. 〇一-〇〇〇-置---〇〇一一-------○○-〇〇〇〇〇蘭-○○輸一一一一-一一晴--一一〇〇___一_〇〇〇〇__〇〇〇輸___○○_葛_○○-

O Senho「 P「esidente da Assembleia coIocou a votacao dos lrmaos o Piano de

Atividades e Or9amentO de ExpIo「a9aO Previsional e lnvestimentos para o ano

de 2020’OS quais foram aprovados po「 maioria ∞m 4 abstene6es○ ○輸-一一一一〇〇-〇〇〇〇〇-

O Senhor Presidente apresentou o quinto po=tO da ordem de trabaihos, dando a

PaIavra ao Senhor P「ovedor’que eSClareceu a =e∞SSidade da alte「acao ao

Compromisso, Para que S句a possfvel a autenticaeao e publicaeao do

Compromisso por parfe da Direcao Ge「al da Seguranea Social・ A proposta de

aIteracao refere-Se aO POntO 2 do Artigo 16・O Cond噂o do Exe「cfoio do Cargo,

Onde se Ie Orgaos sociais passa「a a refc血se a O「g急os de Administraeao, a

nova redacao ir訓er-Se: `’Quando o voIume do movimento軸anceiro, do trabaIho,

das atividades a desenvoIver, da constancia e intensidade das

responsabiIidades ou da compIexidade dos servicos exりam O trabaIho e a

PreSen9a ProIongada de um ou mais titulares dos Orgaos de Administ「aeao,

POdem eles passa「 a ser remunerados’desde que, SOb proposta da Mesa

Administrativa, a Assembleia Geral assim o deiibere e fixe o 「espetivo montante,

nos temos da lei・調E procede「 a mesma aiteraeao no Artigo 21 ・O Competencias

da AssembIeia Gerai, na alinea I)1 , a nOVa 「edacao胎IeトSe ``Fixar a eventual
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Santa Casa da Mise「ic6rdia de Alter do Chao

「emuneracao dos membros de um ou mais tituIares dos Orgaos de

Ad m i n i stra 9a O ".一〇〇〇〇〇一〇〇〇〇一一一〇〇〇-----〇〇〇--〇〇〇〇〇〇一一一一○○一〇〇-一〇〇〇〇_〇〇〇〇〇〇_-___〇〇〇〇〇〇〇〇_ _〇〇〇〇〇〇_○○_〇〇〇〇_

A lrma Joana Mega perguntou se se tratava de remunerar mais aIguem em

espec師co ou se e apenas uma coneeao do po巾gues re脚do nos ahigos do

Co m p rom i sso.一---　　　------__晴_　　　_.__

Ao que o Senhor Provedo「 「espondeu que apenas o seu cargo pode ser

remunerado, tal como os i「maos deiiberaram em Assembieia〇〇〇_〇〇〇___〇〇〇_○○〇〇〇〇_輸○○

O lrmao Antchio Hemet6「io pediu a palav「a, Para queStiona「 o Senhor Provedor

Se eSta aIte「acao tem i州uencia no desenvoIvimento da ob「a〇 〇一〇〇〇〇〇〇________〇〇〇〇〇〇〇

O Senhor Provedor’referiu que 6 necessario ultrapassa「 este processo

bu「ocratico (deIibe「aeao dos l「maos, homoIogacao do Senhor Bispo e apl℃VaeaO

e pu輔cacao peIa Seguran錨SociaI〉 para IegaImente ser possivel ∞nSeguir

COntrai「 o emp「estimo de軸a=Ciamento da candidatura ao FEDER de AmpIiaeao

da Unidade de Cuidados Continuados〇一一---〇一〇___○○______〇〇〇____〇〇〇〇〇〇○○〇〇〇〇〇〇〇〇〇__

O Senhor Presidente da Assembleia soIicitou a votaeao dos lrmaos sob「e este

POnto da Ordem de TrabaIhos, tendo o mesmo sido aprovado por unanimjdade.

O Senhor Presidente da AssembIeia Iamentou o Iapso de o habitual ponto

“Outros assuntos julgados de interesse reIevante", naO fazer parte da

∞nVOcatoria, ja que se t「ata de uma reuniao o「dina「ia, PeIo que deixou a

COnSideracao dos Imaos a sua inclusao, Ou naO, na Ordem de t略ba冊os. Todos

OS l「maos se pronunciaram favo「aveImente, PeIo que este ponto passou a

integra「 a reuniao, COmO Ponto 6 ``Outros assuntos julgados de interesse

re i eva nte ". 〇一一一一〇〇一〇〇〇-1--〇〇〇-○○_____〇〇〇____〇〇〇〇〇〇〇〇_〇〇〇〇______〇〇〇〇_〇〇〇〇〇〇〇〇〇_〇〇〇〇〇_〇〇〇〇〇〇_〇〇〇〇____○○_

Pediu a paiavra o irmao Francisco Ramos questjonando o Senhor Provedor

SOb「e o que se passa na resposta social Creche, ja que numa semana fdi

nomeada uma responsavel e na semana seguinte fdi feita a oont「atacao de outra

t色cnica para a substituir. Referindo ainda queくくdaqui a pouco os funciona「ios sao

mais do que as criancas鴨, ------------葛-○○-------置--〇一一一一一---〇〇一-置-一---_______

O Senhor Provedor escIareceu que a p「ocura de uma nova responsgNeI peia

Creche partiu de uma imposieao da Seguran開Social, que COnSiderou que a
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Santa Casa da Miseric6rdia de Aiter do Chao

Direto「a Coordenadora desta instituicao, aO aCumular a di「e辞o tecnica das

V釦aS reSPOStaS SOCiais’eXCedia o tempo de afcta辞o’O que Significa que a sua

Carga ho「aria excedia o de um hofa「io a tempo inteiro・ Existiu uma primeira

nOmea9aO Para da「 cump「imento a exigencia, mais farde a Mesa Adminjst「ativa

encontrou como so!ucao de軸tiva uma tecnica externa ao servico, OOnt「atada a

meio tempo e que nao acumula func6es. Ainda relativamente a questao

levantada peIo l「mao F「ancisco Ramos o Senho「 Provedo「 refchu que o lrmao

Ou naO tem eStado atento ou estafa a tentar deturpar a reaiidade para caber na

Sua C「itica, ja que refchu que hatr合s anos que a Resposta SociaI da Creche tem

um血mero de c「ianeas supe「ior ao a∞「do e que o presente ano letivo nao e

eXCe 9aO. ---○○一一〇〇〇〇一一一輸-一一一〇〇〇〇一一〇-〇〇〇〇一一〇〇一一一一-〇〇〇--〇〇一〇-〇〇〇一一一〇〇一〇---〇〇〇一一一-〇一〇〇-〇〇〇一一-一一〇-〇〇〇〇〇〇〇

Nat) havendo mais nada a tratar, O Senho「 Presidente da Assemb-eia deu por

ence「rada a sessao’aS dezoito horas e qua「enta minutos, da quaI se lavrou a

園董●“羨
de lida se「急

亭′¥Q廿の慣ら≠じふeれdへ
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