
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
 
 
 

MOÇÃO 
 
Considerando que todos os cidadãos têm direito à protecção da saúde, sendo este um 

direito constitucionalmente consagrado; 

Considerando que o Serviço Nacional de Saúde é a persecução por parte do Estado, 

da responsabilidade que lhe cabe na protecção da saúde individual e colectiva e que 

para tal deverá estar munido de cuidados integrados de saúde, nomeadamente a 

promoção e vigilância da saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico e tratamento 

dos doentes e a reabilitação médica e social; 

Considerando que os cuidados de saúde primários devem proporcionar o primeiro 

nível de contacto do indivíduo, da família e da comunidade, permitindo a 

aproximação da assistência de saúde o mais perto possível dos locais onde a 

população vive e trabalha devendo constituir o primeiro elemento de um processo 

permanente de assistência de saúde; 

A Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, reunida em 29 de Abril de 2011, 

exige do Governo que sejam adoptadas imediatamente as seguintes medidas: 

a) A extensão do Centro de Saúde de Santiago do Cacém, na Freguesia de São 

Bartolomeu, seja reaberta, assegurando assim os necessários cuidados de saúde 

primários à população local. 

b) Seja assegurado os cuidados de saúde primários em todo o Concelho de 

Santiago do Cacém, com o funcionamento de extensões do Centro de Saúde em todas 

as suas freguesias. 

c) Sejam reforçados os meios humanos e materiais no Centro de Saúde de 

Santiago do Cacém, devendo para o efeito investir-se em mais profissionais de saúde e 

na execução de obras de beneficiação em algumas das suas extensões, para que o 

normal e desejável funcionamento desses cuidados seja assegurado de forma 

condigna. 

A enviar à Senhora Ministra da Saúde, Grupos Parlamentares e Órgãos de 
Comunicação Social. 
 
Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada, por maioria, com vinte e cinco 
votos a favor, sendo vinte dos eleitos da CDU, três dos eleitos do PSD, um do eleito do 
BE e um de um eleito do PS, e quatro abstenções de eleitos do PS. 



 

 


