JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
09 DE MARÇO DE 2014
Aos 9 dias de Março de 2014, pelas 14h30, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Canha, na sua sede para realização
de sessão extraordinária de Assembleia de Executivo.
Estiveram presentes na sessão os membros do Executivo:
Presidente: Armando Piteira
Secretário: Vasco Maia
Dr. Paulo Espiga: Director da ACERS, responsável pelo posto de Saúde de Canha.
Esta reunião foi solicitada junto da ACERS pelo Executivo da Junta de Freguesia de Canha. O objectivo pretendido é o de
colmatar a lacuna de recursos humanos administrativos que se resumem uma só funcionária afecta àquela instituição e que
assegura o funcionamento regular do equipamento de apoio à saúde local. Referindo-se ainda que é também responsável
pelos pólos de Pegões na ausência das técnicas administrativas daqueles locais.
O Executivo da Junta e o responsável da ACERS manifestaram unanimidade, entre todas as limitações do pólo de saúde, em
particular a existência de uma única técnica administrativa. E caso esta se ausente por férias, por saúde ou outro motivo,
obriga ao encerramento do serviço ainda que os técnicos de saúde se apresentem no local.
Pelo exposto foi consertado pelo Executivo e o Sr. director do ACERS, a disponibilização de um colaborador da Junta, após
formação, para preencher o lugar do técnico administrativo nas suas faltas.
Em resultado, ficou concordado a apresentação da proposta à restante administração do ACERS, e em caso de parecer
favorável, seria elaborado protocolo de colaboração entre as duas instituições para implementar esta solução e aumentar a
capacidade de resposta do pólo de saúde de Canha.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que após lida em voz alta,
será assinada pelos presentes.



O Presidente



O Secretário:
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