
 
 
PROPOSTA EXTRAORDINÁRIA 

Data: 16 de Fevereiro de 2011. 

Para: Reunião de câmara 

De: Presidente da Câmara  

Assunto: Encerramento do SAP de Celorico às 24.00 horas. 

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, 

 

Como é certamente do Vosso conhecimento, o Serviço de Atendimento 

Permanente (SAP) nocturno de Celorico de Basto, por decisão da 

Administração Regional de Saúde do Norte, passou desde terça feira a 

encerrar às 24h00. 

Este organismo justificou esta decisão no facto de o SAP de Celorico de 

Basto atender, em média, quatro utentes por noite, quando, para o efeito 

mobilizava um médico, um enfermeiro, um assistente operacional e um 

segurança. 

É certo que o estado de crise em que se encontra o nosso pais 

aconselha a contenção na despesa. 

No entanto, quer me parecer que de tal contenção não pode resultar 

nunca a privação de serviços básicos de saúde, em especial, nas regiões do 

interior do pais. 

Ora, como todos sabem, o SAP de Celorico, além de servir a população 

daquele concelho, no período nocturno, após o encerramento do nosso Centro 

de Saúde, serve também a população de Mondim de Basto. 

Muito embora não seja meu timbre questionar decisões da 

Administração Central ou Regional que se dirijam a serviços localizados 

noutros concelhos, neste caso, porque tal decisão constitui também uma 

diminuição da disponibilidade de serviços médicos à população de Mondim, 

entendo que não pode ser-nos indiferente. 

Por tal motivo, enquanto presidente da Câmara, irei manifestar junto da 

ARS Norte desagrado pela decisão proferida, que em muito atenta contra o 

direito de cuidados básicos de saúde da nossa população. 



 
No entanto, porque estão em causa interesses muito sérios da 

população que representamos, quer me parecer que esta decisão deve 

também merecer reprovação quer da Câmara, quer da Assembleia Municipal, 

pelo que, proponho que a Câmara Municipal delibere também manifestar junto 

da ARS Norte profundo desagrado pela decisão de encerramento do SAP de 

Celorico às 24.00 horas. 

Mais proponho que a Câmara Municipal delibere ainda remeter a 

presente proposta à Assembleia Municipal, para que, também este órgão se 

pronuncie, e, se associe na defesa dos cuidados de saúde que os 

Mondinenses merecem durante o período nocturno, e assim, também a 

Assembleia Municipal de Mondim de Basto censure a decisão proferida pela 

ARS Norte de encerramento do SAP de Celorico às 24.00 horas. 

 

 

      O Presidente da Câmara, 

 

____________________________________ 

(Humberto da Costa Cerqueira)  

 


