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O Solar da Glória a parte de infraestruturas está terminada. Está a
preparar-se a parte do mobiliário para a unidade de desintoxicação e para
a comunidade terapêutica.
A primeira terá uma capacidade para 10 utentes, a segunda para 20
utentes.
Tal como foi anunciado no dia em que foi lançada a obra foi atribuída à
entidade que tinha experiência para o efeito, a ARRISCA, a
responsabilidade de gestão dessa infraestrutura.
Presidente: Obrigada, Sr. Secretário.
Sr. Deputado Carlos Ferreira tem a palavra.
(*)

Deputado Carlos Ferreira (PSD): Muito obrigado, Sra. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo:
Perguntava ao Sr. Secretário se tem uma data previsível para a entrada
efetiva em funcionamento da anunciada primeira comunidade terapêutica
da Região e deduzo das suas palavras que o Governo entendeu por bem
atribuir o plano de ação a uma entidade que lhe pareceu ter (e tem de
Deputado André Bradford (PS): O senhor quer dizer alguma coisa que
não está a dizer ou é impressão minha?
O Orador:
a possibilidade de qualquer outra instituição de fazer o desenvolvimento
desse mesmo plano.
Obrigado, Sra. Presidente.
Vozes dos Deputados da bancada do PSD: Muito bem! Muito bem!
(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD)
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Presidente: Obrigada, Sr. Deputado.
Pergunto se há inscrições.
Sr. Secretário Regional tem a palavra.
(*)

Secretário Regional da Saúde (Rui Luís): Sra. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo:
Muito rapidamente.
Para a primeira questão é não, não lhe sei dizer exatamente qual é o prazo
para entrar em funcionamento.
Para a segunda questão é sim. Foi escolhida aquela entidade por ser a
única que é considerada como tendo competências para o efeito.
Presidente: Obrigada, Sr. Secretário.
Pergunto se há mais inscrições.
Julgo não haver.
Não havendo, vamos então avançar para a única intervenção de tribuna
que temos sobre esta matéria.
Tem a palavra o Sr. Deputado Dionísio Faria e Maia.
Deputado Dionísio Faria e Maia (PS): Sra. Presidente, Exmos. Sras. e
Srs. Deputados, Exmos. Srs. Membros do Governo:
O debate nesta Assembleia sobre as Orientações de médio prazo, do
Plano Anual Regional e do Orçamento da Região, propostos pelo
Governo, leva-nos hoje à saúde.
No pressuposto de que a saúde não tem preço, mas tem custos, debatemos
por isso, o seu orçamento proposto para 2017.
Antes de tecer considerações sobre as opções do Plano e Orçamento
proposto para a saúde, quero, porque aprendi com eles, dedicar palavras
de admiração e respeito a todos os profissionais de excelência que
trabalham no nosso Serviço Regional de Saúde.

