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Presenças:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Augusto Carvalho--------------- 
António Fortunato-------------------- 
Rita Sammer ---------------------------  
Maria Teresa Oliveira---------------- 
Pedro Castelo--------------------------  

Sérgio Jacinto ------------------------- 
João Rodrigues------------------------ 
Rui Prudêncio--------------------------
Susana Neves--------------------------  
 

Faltou:----------------------------------- 
Rita Vilela-------------------------------  
Jacinto Leandro----------------------- 
-------------------------------------------- 

 

Assuntos tratados:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Memorando ITI - CPL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Correspondência com Diretor ACES Oeste SUL - SAÚDE------------------------------------------------------------------------- 

3- Vacinação – SAÚDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Conclusões:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Foi enviado a todos os deputados municipais o memorando e o deputado António Carneiro sugeriu que a 

elaboração da moção/recomendação conjunta entre o PS e o PSD fosse feita presencialmente para se 

conseguir aprofundar o documento e dar contributos com vista à criação de uma nova NUT. Disse ainda que 

conhece um presidente da Câmara da Lezíria que lhe a firmou “também haver vontade do lado de lá”.---------   

Rita Sammer referiu que na altura em que leram foi apresentada a moção base na última sessão, não tinha 

chegado ao conhecimento dos membros da Assembleia Municipal o referido memorando e que estando ele 

assinado, não precisa de discussões porque é um documento fechado. Importa sim usa-lo como justificação 

para “ir mais além” e começar a trabalhar no sentido de uma nova NUT.------------------------------------------------- 

O presidente da Assembleia propôs a constituição de um pequeno grupo de trabalho para a constituição do 

documento e a deputada Rita Sammer vai indicar o nome do representante do seu grupo municipal e as datas 

em que lhe seria oportuno reunir.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Prudêncio recordou em tempos foi feito um esforço para organizar um território com “sede” em Santarém 

e que existe a A15 por causa disso mesmo. O processo não avanço mas documentação sobre isso.--------------- 

Antes de passar aos temas da Saúde, José Augusto Carvalho propôs que a próxima sessão da Assembleia 

Municipal ficasse prevista para a última semana de abril.---------------------------------------------------------------------- 

2- Foi distribuída e analisada a resposta que o diretor Executivo do Aces Oeste Sul enviou ao ofício AM-104/2020 

e os deputados verificaram que não foram enviados os dados solicitados sobre o número de consultas de 

medicina geral e familiar nos vários pólos de atendimento espalhados pelas freguesias.----------------------------- 

Ficou decidida a elaboração de uma tabela em Excel para enviar ao Dr. António Martins pedindo o seu 

preenchimento para que não restem dúvidas de quais os dados que interessam à comissão de saúde.---------- 

Susana Neves comentou ainda a diminuição de 50% das consultas de atendimento complementar por 

consequência da diminuição da carga horária disponível para a realização de consultas não programadas.----- 

3- Relativamente à vacinação, o deputado municipal Rui Prudêncio questionou sobre como é feia a vacinação a 

doentes acamados ou sem transporte para o pavilhão multiusos, onde está a funcionar o centro de vacinação. 

No caso dos doentes acamados, a vacina deveria ser administrada em casa do doente ou, não sendo possível, 

mediante transporte especializado. Pelas informações de que os membros desta comissão dispõe, não está a 

ser realizada vacinação ao domicílio.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rui Prudêncio deu o exemplo de um familiar direto e da necessidade de contratar a deslocação desse familiar 

com mobilidade reduzida a uma Associação de Socorros, porque não conseguiu resolver de outra forma, em 



tempo útil. As respostas disponíveis não são ativadas atempadamente face à antecedência com que é 

agendada a vacinação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda segundo o mesmo deputado, importaria esclarecer se a responsabilidade da organização deste tipo de 

transportes é ou não competência do Centro de Saúde.----------------------------------------------------------------------- 

Importaria organizar uma equipa de vacinação ao domicílio, com a preocupação de otimizar as rotas para 

permitir a administração atempada de todas as doses de um frasco de modo a não haver desperdício.---------- 

O presidente da Mesa enviará um ofício ao Dr. António Martins com as várias questões levantadas sobre a 

vacinação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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