MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO
N.º 63/2016
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 28 de Setembro de 2016
MOÇÃO
Mudar a política de Saúde ao encontro das necessidades dos cidadãos

Foi esta semana conhecida a notícia da demissão do Conselho de
Administração do Centro Hospitalar Barreiro Montijo.
Esta decisão é o corolário da situação de degradação continuada da prestação
vivida no Centro Hospitalar e de um vasto conjunto de ações de protesto e de
denuncia quer dos profissionais quer dos cidadãos utentes, a que esta
Assembleia Municipal se associou em repetidas ocasiões através de vários
documentos aqui discutidos e aprovados.
São também conhecidas as tomadas de posição das autarquias incluídas na
área de referência do Centro Hospitalar protestando contra a situação de
continuada degradação do seu estatuto e diferenciação bem como da
qualidade dos serviços prestados.
No entanto, as principais razões que explicam a actual situação do Centro
Hospitalar radicam nas opções de política de saúde do anterior governo e da
equipa que tutelou a pasta da Saúde.
A programada destruição dos serviços públicos de Saúde, através dos cortes
orçamentais cegos, da destruição de equipas organizadas, da redução da
oferta de serviços, da perda de recursos humanos diferenciados e do
desinvestimento em meios técnicos e logísticos, foi executada com os
resultados conhecidos.
Apenas para citar um indicador, o receita do CHBM passou de 71 M € em 2010
para 62 M € em 2015, o que levou a significativos constrangimentos em termos
de orçamento de funcionamento, de investimento e de contratação de recursos
humanos.
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É por isso necessário mudar os conceitos e as orientações em termos de
organização e dotação de meios. A mudança do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar é uma oportunidade para a concretização prática desta
mudança, que se deve traduzir definição e aplicação de um novo projecto que
diferencie o Centro Hospitalar.
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em 28 de Setembro de
2016 decide:
1 – Saudar a decisão de substituir o Conselho de Administração do Centro
Hospitalar Barreiro Montijo
2 - Reafirmar que a verdadeira causa da degradação da Instituição foram as
opções de política de saúde assumidas pelo anterior governo.
3 - Afirmar a sua condição de parceiro incontornável nas medidas a tomar para
resolver os problemas entretanto criados ao funcionamento da Instituição.
4 – Exigir que sejam concedidos à nova equipa os meios necessários para
concretizar um projecto de mudança e diferenciação do Centro Hospitalar, que
o posso reposicionar no contexto regional e nacional.
5 – Que ira manter a sua intervenção nas questões da Saúde e
nomeadamente quanto a situação do Centro Hospitalar, de acordo com as
suas competências e o mandato que recebeu dos cidadãos eleitores.
Aprovado por maioria, com 29 votos a favor, da CDU, do PS, do BE, do
MCI e do MRPP e com 2 votos contra do PSD

Barreiro, 28 de Setembro de 2016.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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