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ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 
da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 23:15 horas. --------------------------------------------------------------------------------  
 
RENÚNCIA DE MANDATO: – Foi presente o e-mail do membro António José 
Duarte de Oliveira Rosa, de um de Abril de dois mil e onze, informando que renuncia 
ao mandato de membro da Assembleia Municipal. ------------------------------------------   
 

TOMADA DE POSSE: – Foi empossado o Senhor José Maria Fonseca, portador 
do Bilhete de Identidade número quatro milhões seiscentos e oitenta e oito mil 
trezentos e sessenta e sete, emitido em trinta de Setembro de dois mil e cinco, pelos 
Serviços de Identificação de Faro, em substituição do Senhor António José Duarte 
Oliveira Rosa, eleito nas listas da Coligação Democrática Unitária, que renunciou ao 
mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

O SENHOR JOSÉ MANUEL DOS SANTOS MARREIROS PASSOU A 
FAZER PARTE DOS TRABALHOS ------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
PROTOCOLO ESTABELECIDO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E A 
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL PARA A CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE DE 
MANUTENÇÃO E LONGA DURAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS 
CONTINUADOS INTEGRADOS – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: – Pela Mesa 
foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte 
três de Março de dois mil e onze, sobre o assunto em epígrafe, a qual fica arquivada 
em pasta própria. --------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feita a apresentação do presente assunto, 
prestando os devidos esclarecimentos, nomeadamente, informando que se trata de 
um projecto que se caracteriza por ser uma unidade de internamento com carácter 
temporário, ou permanente, dotada de um espaço físico próprio. E que, acima de 
tudo, visa prestar apoio social e cuidados de saúde e manutenção a pessoas com 
doenças várias ou com processos crónicos. Pessoas essas que não reúnam condições 
para que esses cuidados de saúde possam ser administrados em suas casas. ------------  
Informou também que esta unidade irá integrar a rede nacional de cuidados 
continuados integrados. -------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Ana Santos disse não ter ideia do protocolo inicial ter sido presente na 
Assembleia Municipal, perguntando se os protocolos estabelecidos pelo Município de 
Aljezur não teriam de obrigatoriamente passar pela Assembleia? -------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia informou que não. Que era da competência da 
Câmara Municipal conceder apoio às instituições do Município. Eventualmente o que 
passa pela Assembleia Municipal, é o orçamente onde estão previstas as verbas a 
distribuir pelas diversas instituições. Esclareceu ainda que este assunto só vem à 
Assembleia Municipal precisamente pelo facto da Caixa Agrícola fazer questão de só 
aprovar o crédito solicitado pela Casa da Criança, após esta verba ser superiormente 
aprovada pela Assembleia Municipal.  --------------------------------------------------------  
Disse ainda haver uma razão de ser, visto que e como é óbvio, os compromissos que a 
Câmara Municipal assume, do ponto de vista financeiro, e que extravasam de um ano 
civil, evidentemente passam para outro orçamento. E, nesse caso, todos esses 
compromissos devem ser submetidos à aprovação da Assembleia Municipal, uma vez 
que irão constar de um outro orçamento. -----------------------------------------------------  
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O Senhor José Cavaco disse que reconhecia a importância da implementação deste 
serviço no Município de Aljezur, no entanto, tinha algumas dúvidas relativamente a 
este projecto, dando como exemplo duas IPSS de Odemira que presentemente se 
encontram a atravessar sérias dificuldades financeiras, e que, inclusivamente se 
encontram a vender algum do seu património.-------------------------------------------- 
O Senhor Vítor Vicente enobreceu a grande importância desta instituição e referiu o 
facto de já ter sido, ao longo  dos últimos anos, manifestada nesta Assembleia a 
necessidade da sua implementação no Município de Aljezur.---------------------------- 
Disse querer felicitar a Instituição que se disponibilizou para, em parceria, tentar lhe 
dar corpo, geri-la e administra-la. Quanto a isso, manifestou o seu incondicional 
apoio, assim como ao facto de que o Município de Aljezur deve apoiar e associar-se à 
criação desta unidade. Contudo, considera que este protocolo poderia e deveria ser 
melhorado, pois considera o seu conteúdo muito sintético e que muita matéria fica 
por clarificar. Concretamente no caso da alteração que agora se encontra em 
apreciação, se sem dúvida alguma em relação à instituição parceria nesta iniciativa, 
deveriam ficar claras algumas situações que nem sequer se encontram retratadas. 
Julga que o Município deveria se acautelar de forma mais pormenorizada em 
protocolo em situações futuras. ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse compreender as dúvidas colocadas, 
assegurando que a Câmara já se tinha acautelado em relação a algum tipo de situação 
menos agradável que possa vir a surgir no futuro, nomeadamente, celebrando um 
outro protocolo que salvaguarda que, se a Casa da Criança do Rogil encerrar a 
Unidade de Cuidados Continuados de Aljezur, o património dela resultante (o 
edifício, o equipamento e o lote) reverterão para o Município de Aljezur e, que, a Casa 
da Criança compromete-se a devolver ao primeiro outorgante os valores das 
prestações que este último tenha assumido por incapacidade temporária e pontual 
daquele, assim que exista disponibilidade financeira, devendo apresentar 
mensalmente ao Município de Aljezur os balancetes da Instituição. ----------------------  
O Senhor Vítor Vicente disse não pensar haver alguma má intenção, no entanto, só 
não entende a razão pela qual não é disponibilizada toda a informação aos membros 
da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse não ter sido por má fé, e que de facto poderia 
também ter sido enviado o segundo protocolo, pois ambos foram aprovados na 
mesma reunião de Câmara. ---------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
proposta de alteração ao protocolo estabelecido entre o Município de Aljezur e a Casa 
da Criança do Rogil para a criação de uma Unidade de Manutenção e Longa Duração 
da Rede de Cuidados Continuados Integrados. ----------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS    
TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA DE ODECEIXE PARA ALJEZUR – 
PROPOSTA DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DA DECISÃO DO CONSELHO 
DIRECTIVO DO INFARMED: – Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi 
apresentada a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------   
“TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA DE ODECEIXE PARA ALJEZUR ------------------  
Dando cumprimento ao número dois do Artigo vigésimo quatro da Portaria número 
mil quatrocentos e trinta barra dois mil e sete, de dois de Novembro de dois mil e 
sete, o INFARMED, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde IP, 
tornou público que por despacho de vinte e cinco de Fevereiro de dois mil e onze, do 
Conselho Directivo do INFARMED, IP, foi considerado APTO, nos termos e para os 
efeitos do disposto no número um do Artigo vigésimo-quatro da Portaria número mil 
quatrocentos e trinta barra dois mil e sete, de dois de Novembro de dois mil e sete, no 
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que se refere ao local, ao espaço e ao quadro farmacêutico, o pedido de transferência 
da Farmácia de Odeceixe, sita na Rua Nova número trinta e cinco, freguesia de 
Odeceixe, concelho de Aljezur, distrito de Faro, para o prédio sito na Estrada 
Nacional cento e vinte, inscrito na matriz predial sob o artigo dez mil e oito, 
localidade de Barrada, freguesia de Aljezur, concelho de Aljezur, distrito de Faro - 
Publicado em um de Abril de dois mil e onze. ------------------------------------------------  
Recentemente, em vinte e oito de Março de dois mil e onze, em resposta a 
comunicação da Câmara Municipal de Aljezur de dois de Março de dois mil e onze, na 
qual se solicitava a revogação da deslocalização concedida, permitindo a permanência 
da referida farmácia em Odeceixe, por se considerar que não foi acautelado o devido 
interesse público, informa o INFARMED que “A melhoria da cobertura 
farmacêutica, constitui um vector essencial na qualidade, promoção e 
satisfação da saúde pública e na prestação de cuidados de saúde.” -----------  
Mais informa que “Não existe qualquer facto que impeça a transferência de 
uma farmácia, desde que cumpridos os critérios legais, estabelecidos no 
artigo vigésimo-terceiro da referida Portaria, não podendo o INFARMED, 
IP, impedir a transferência da farmácia para o local pretendido.” ------------  
Conclui referindo: ”Sempre no estrito respeito pela população do Município 
de Aljezur e no cumprimento dos requisitos estabelecidos na referida 
Portaria, o INFARMED IP mais informa que qualquer alteração legal 
compete apenas à tutela ou à Assembleia da República.” ------------------------  
Não obstante, e no âmbito do Artigo quadragésimo, - Manutenção em funcionamento 
-, do Decreto-Lei número trezentos e sete barra dois mil e sete, de trinta e um de 
Agosto, muito particularmente no que respeita ao seu número um, é entendimento 
desta Assembleia que o encerramento em causa é gravemente lesivo para o interesse 
público da freguesia de Odeceixe atendendo ao seu número de habitantes (cerca de 
mil), na sua maioria idosos, atendendo ao facto que na época estival essa população 
triplica, atendendo a que a farmácia mais próxima se localiza a onze e dezoito 
quilómetros daquela freguesia, respectivamente, São Teotónio no concelho de 
Odemira e Aljezur, atendendo a que a maior parte dos residentes para além de idosos 
conforme já se referiu não dispõem de veiculo próprio e contam com uma deficitária 
rede de transportes públicos, porque tememos que a autorização concedida possa vir 
a dar azo ao encerramento da Extensão de Saúde daquela freguesia; ---------------------  
Face ao exposto, propõe-se: --------------------------------------------------------------------  
Um. Que a Assembleia Municipal de Aljezur reconheça o Manifesto interesse Público 
na manutenção da Farmácia de Odeceixe em funcionamento, garantindo o direito 
básico na acessibilidade dos utentes à dispensa de medicamentos; -----------------------  
Dois. Recomendar à Câmara Municipal de Aljezur que, de acordo com o artigo 
quadragésimo do Decreto-Lei número trezentos e sete barra dois mil e sete, de trinta 
e um de Agosto, solicite ao INFARMED que mantenha a farmácia de Odeceixe em 
funcionamento ou que promova a instalação de uma nova farmácia naquela 
localidade, e só depois autorize a transferência da existente; ------------------------------  
Três. Que recorra aos meios judiciais caso o INFARMED não garanta uma farmácia 
em funcionamento em Odeceixe. --------------------------------------------------------------  
O Presidente da Assembleia Municipal de Aljezur -------------------------------------------  
Manuel José de Jesus Marreiros” --------------------------------------------------------------  
O Senhor Fernando Rosa disse querer felicitar o grupo de pessoas que se organizaram 
no sentido de elaborar o documento de protesto que circula relativamente ao mesmo. 
Igualmente manifestou a sua opinião acerca deste assunto, como munícipe e como 
Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe. Informou ainda que, como Presidente 
da Junta de freguesia tinha-se dirigido ao proprietário da farmácia e perguntou-lhe se 
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era sua intenção transferir aquele estabelecimento para Aljezur, ao que ele lhe 
respondeu que não, que era sua intenção manter a farmácia naquela localidade. No 
entanto, também estranha o facto de, na mesma altura, ter dado entrada nos serviços 
da Câmara Municipal um pedido para um projecto de alterações de um espaço com o 
intuito de aí ser instalada uma farmácia em Aljezur, propriedade do actual 
proprietário da farmácia de Odeceixe.-------------------------------------------------------- 
O Senhor Manuel Rosendo disse querer deixar um apelo no sentido de todos os 
munícipes do Município de Aljezur, inclusive os lideres partidários, e não só dos de 
Odeceixe, se manifestem acerca deste assunto, pois não é bom para a população de 
Odeceixe que tirem de lá a farmácia para a instalarem em Aljezur.- ----------------------  
O Senhor José Cavaco manifestou a sua opinião acerca do assunto, referindo 
inclusive que aquele é um negócio particular, que a zona onde a farmácia se situa é 
um zona praticamente deserta, e que, o que interessa para estes negócios é o aspecto 
financeiro, a força económica da população. Disse ainda admirar muito o que aquele 
Senhor tem feito, pois tem dinamizado muito os serviços daquela farmácia.------------  
Relativamente à proposta que se encontra à discussão sugeriu pequenas alterações, 
pois considera que, independentemente da Lei não estar correcta, a eventual 
transferência da farmácia de Odeceixe para Aljezur, é um acto legal.  --------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que só quem pode decidir sobre a 
legalidade de algo, são os tribunais. Relativamente à lei que tutela as farmácias, disse 
continuar a considerar que a mesma não tem qualquer sentido, por se verificarem 
uma série de incoerências.  ---------------------------------------------------------------------  
Quanto ao facto das farmácias serem um negócio privado, disse que isso é um facto, 
no entanto, não são um negócio privado qualquer, uma vez que a Lei determina que 
as farmácias têm de servir o interesse público. Disse ainda não ter nada a ver com a 
decisão do proprietário da farmácia, em transferi-la de Odeceixe para Aljezur, mas o 
que lhe interessa é que a população de Odeceixe possa ter acesso aos medicamentos 
em Odeceixe, seja com a actual farmácia, seja com outra qualquer. O que está aqui em 
causa são os interesses da população. ---------------------------------------------------------  
O Senhor Vítor Vicente disse solidarizar com as pessoas de Odeceixe e reconhecer que 
as mesmas sabem de forma ímpar defender as questões que são importantes para a 
sua sociedade. Disse considerar que é fundamental que a vila de Odeceixe tenha uma 
farmácia e que reconhece a utilidade em termos de serviço público da farmácia em 
Odeceixe, pelo que, considera natural que as populações e os órgãos autárquicos se 
manifestem, dentro dos meios normais e legais, no sentido de defender estes 
princípios. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à proposta em apreciação, apresentou alguns considerandos acerca da mesma 
e referiu que ela vai de encontro à sua opinião, pois considera que o essencial é 
salvaguardar os interesses das populações. ---------------------------------------------------  
O Senhor José Marreiros disse estar a gostar de todos os contributos que têm estado a 
ser dados, para que a proposta seja mais interessante. -------------------------------------  
Disse ainda que também é interessante ver a forma como os políticos tratam 
determinados assuntos, pois o que pode constatar é que o líder da Bancada da CDU 
inicialmente faz um manifesto apoiando integralmente a população de Odeceixe e, 
agora, aqui nesta Assembleia o representante diz não estar de acordo e que até vota 
contra. Relativamente à outra Bancada (PSD), disse ser bom verificar que apenas viu 
uma posição acerca da farmácia de Odeceixe. Pelo que, muitas vezes se pergunta 
porque é que os políticos foram eleitos. Se foram eleitos para defender as populações, 
ou se foram eleitos para defender alguns amigos. -------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que ia tentar ser simples, que iria usar palavras muito 
simplesinhas, para ver se o Senhor Presidente da Junta de Aljezur conseguia 
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compreender. Referindo que “este número dois pede que o INFARMED tome 
medidas para que haja uma farmácia em Odeceixe, no caso desta sair de lá.” 
Presentemente o que se verifica é que o INFARMED andou com “o carro à frente dos 
bois”, visto ir tomar medidas para instalar uma farmácia e depois, dessas medidas 
estarem todas tomadas, o actual proprietário diz “não senhor, eu não saio”. Aquilo 
que está a dizer é precisamente o contrário. Está a pedir para se tomar medidas para 
se instalar uma farmácia, no caso desta sair.” ------------------------------------------------  
O Senhor Vítor Vicente disse estar a hesitar entre responder, ou não responder, pois 
considera que até ao momento, este movimento tem decorrido de uma forma ímpar e 
salutar, independentemente dos partidos políticos, dos políticos, dado que tem sido 
um movimento da sociedade civil, naturalmente com a participação de pessoas que 
também participam na política. Referiu ainda que, tendo tido a oportunidade de estar 
presente na apresentação do manifesto em Odeceixe, não se apercebeu que 
houvessem quaisquer intenções para além daquelas que visam salvaguardar os 
interesses da população, pelo que, pensa que este movimento deve continuar a 
decorrer acima das querelas partidárias e em prol de uma causa considerada justa até 
ao desfecho do processo. Pelo que, lamenta que o assunto seja conduzido para a 
política, mas já que assim é, referiu não resistir apenas a dizer que foi no ano de mil 
novecentos e noventa e um/noventa e dois, num Governo do Professor Cavaco Silva, 
do PSD, que foi aberto o concurso para instalação da farmácia em Odeceixe. Referiu 
ainda que, se por acaso a farmácia sair de Odeceixe, o que não quer, também é de 
acordo com uma portaria de dois mil e sete, do Governo do PS (do Senhor 
Engenheiro Sócrates).  --------------------------------------------------------------------------  
Finalmente disse que só espera, e se isso vier eventualmente a acontecer (o que 
espera não aconteça), que o próximo Governo seja do PSD e que retribua a Odeceixe a 
farmácia que os odeceixenses merecem. ------------------------------------------------------  
O Senhor José Marreiros disse que, se por um lado entendeu as justificações do 
Senhor José Cavaco, por outro lado, de maneira nenhuma pode entender as 
justificações do líder da Bancada do PSD. Porque nunca aqui falou de movimento 
nenhum contra ou a favor da farmácia de Odeceixe. Falou sim, dos líderes políticos e 
das tomadas de posições desses líderes políticos, tanto a nível do concelho de Aljezur 
como, como a nível da Assembleia Municipal. Mais disse que, por um lado 
estranhava, mas por outro não, mas que estranhava que só hoje e aqui é que o Senhor 
Vitor Vicente (tanto como líder do PSD, como líder da Bancada do PSD nesta 
Assembleia Municipal) se tenha manifestado acerca da farmácia de Odeceixe. ---------  
O Senhor Vítor Vicente esclareceu que não era o líder do PSD, quanto muito poderá 
ser o líder do PSD na Assembleia Municipal de Aljezur. Disse ainda ter ficado 
baralhado com esta intervenção, no respeitante ao “só agora é que se manifestou”, 
pois já tinha estado em Odeceixe e como tinha visto o Senhor José Marreiros, julgou 
que ele também o tivesse visto a si. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que a sua opinião acerca deste assunto é 
pública. No entanto, queria referir que, a responsabilidade da afirmação 
relativamente ao projecto de alterações que decorre na Câmara é exclusivamente do 
Presidente da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse apenas querer esclarecer que todos os 
projectos que entram na Câmara Municipal são públicos, daí que a Lei obrigue a fixar 
um aviso nos respectivos prédios acerca dos pedidos de licenciamento que vão entrar 
na Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que, ainda que público, se de facto o projecto 
tiver a decorrer, e porque é ele próprio que trata desses processos diariamente, 
entende que essa informação é uma informação sua, privilegiada, que não tem que vir 
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para a praça pública. Disse ainda que essa conversa mantida com o Presidente da 
Junta de Freguesia de Odeceixe, foi uma conversa institucional que obviamente não 
deveria andar a circular na praça pública. E isto em defesa dos direitos das pessoas.---  
Esclareceu ainda que, uma outra questão tem a ver com o facto de considerar que esta 
proposta está muito equilibrada e muito bem executada. Mas sem querer condicionar 
quem quer que seja, e relativamente ao artigo quarenta, disse querer chamar a 
atenção para o facto de que, efectivamente possa vir a verificar-se uma violação da Lei 
no caso do INFARMED não vir a ser sensível a esta questão, do ponto de vista legal. 
E, aí sim, poderá existir a possibilidade da Câmara vir a agir judicialmente contra o 
INFARMED. --------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que a sua imposição para votar a favor desta proposta 
consistia numa questão de português, que onde se lê “Recomendar à Câmara 
Municipal de Aljezur que …” passe a ler-se “Propõe-se recomendar Câmara Municipal 
de Aljezur que …”. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que a condição imposta pelo Senhor José 
Cavaco não tinha razão de ser para alterar a proposta, visto ela ter sido pensada em 
função do artigo que refere que, em primeiro lugar, o INFARMED deve notificar o 
proprietário para manter a farmácia em funcionamento e, só de seguida é que 
promove a instalação de uma nova farmácia, caso a situação anterior não se venha a 
verificar. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu que, aquilo que se pretende com esta proposta é que a Assembleia recomende 
à Câmara que promova os passos necessários, inclusive de acordo com o artigo 
quarenta da referida Portaria, no sentido de garantir que Odeceixe tenha uma 
farmácia, seja aquela ou seja outra qualquer. Que, de acordo com esta proposta, a 
Câmara irá naturalmente elaborar um documento já com uma preciosidade jurídica 
mais elaborada, que certamente enviará ao INFARMED.  ----------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do 
Senhor José Cavaco, aprovar a proposta referente à transferência da Farmácia de 
Odeceixe para Aljezur. ---------------------------------------------------------------------------  
 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – Foi deliberado por unanimidade, 
aprovar a acta em minuta. ----------------------------------------------------------------------  
 

FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: – Em todas as 
deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, foi utilizada a forma de votação 
por braço no ar. ----------------------------------------------------------------------------------  
 

ENCERRAMENTO: – E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da 
Assembleia foi declarada encerrada a sessão pelas vinte e três horas dez minutos do 
dia quatro de Abril de dois mil e onze, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente acta. -------------------------------------------------------------------------  
 

E eu, Licínia Mendes Rodrigues, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a redigi 
e subscrevo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

   
O PRESIDENTE 

_____________________ 
 

A PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 


