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SAUDAÇÃO
SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
Em 15 de Setembro de 2011 passam 32 anos sobre a publicação do Decreto-Lei do Ministro
António Arnaut, que criou o Serviço Nacional de Saúde em Portugal.
Este Serviço permitiu alargar a cobertura médica a toda a população do nosso país com um
Medicina de qualidade sempre crescente, melhorando a expectativa e a qualidade de vida dos
portugueses, prevenindo a ocorrência de inúmeras doenças e situações evitáveis, baixando
drasticamente as taxas sanitárias nas quais sobressaem as de morbilidade e mortalidade
materno-infantis.
Foi também possível estabelecer os cuidados médicos, desde os Primários aos Hospitalares,
desde a Urgência aos Continuados, garantindo assim o acesso aos inúmeros progressos da
Medicina e da Cirurgia para toda a população, sem qualquer distinção social, e sem
degradação da respectiva qualidade.
O futuro do Serviço Nacional de Saúde passa necessariamente pela sua permanente
actualização, mas também pela racionalização dos seus meios, no sentido de garantir a sua
sustentabilidade, ao serviço de todos os Portugueses.
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em sessão ordinária, a 15 de Setembro
de 2011, delibera:
1. Saudar o Serviço Nacional de Saúde, no seu 32º Aniversário, pelo seu contributo para
elevação da Qualidade de Vida dos Portugueses no pós 25 Abril.
2. Saudar todos os profissionais de saúde, que têm contribuído para a valorização e defesa
do SNS e para o prestígio de Portugal no campo da Saúde.
3. Apelar ao Sr. Ministro da Saúde que as medidas de contenção de custos, no âmbito da
Saúde, não afectem o conceito constitucionalmente consagrado do SNS.
Aprovada por maioria, com 32 votos a favor da CDU, do PS e do BE e 3 votos contra do PSD
O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
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