MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
CÂMARA MUNICIPAL

Serviços de Saúde: Mais Caros e Menos Recursos
José Manuel Caldeira Santos, Presidente da Câmara Municipal do
Município de Freixo de Espada à Cinta, vem por este meio prestar os devidos
esclarecimentos aos senhores Munícipes e Cidadãos:
1) Os 12 Presidentes de Câmara do Distrito de Bragança reunidos em
Macedo de Cavaleiros, manifestaram o seu repúdio pela intenção do actual
Governo em retirar do Distrito o Helicóptero do INEM, aqui colocado
pelo anterior Governo aquando da reestruturação dos serviços de saúde.
Na citada reunião ficou definida a solicitação de uma audiência ao Senhor
Ministro da Saúde no sentido de o sensibilizar para a relevância na
manutenção de determinados serviços de saúde, incluindo o Helicóptero.
3) O Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta
manifestou a sua solidariedade e concordância com outros Senhores
Presidentes de Câmara que vão solicitar, para os respectivos concelhos,
um Posto de Emergência Médica (Ambulância INEM) idêntica à
negociada pela Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta com o
então Ministro Correia de Campos, e colocada ao serviço do nosso
concelho desde 2011.
2)

4) O Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, ontem
como hoje, defenderá sem condicionalismos os interesses e benefícios dos
Freixenistas, e estará sempre presente em reuniões de concertação com os
restantes Presidentes de Câmara do Distrito numa lógica de união e defesa
de todas as populações do Distrito.
5) É Neste contexto que a Câmara Municipal assiste com apreensão à forma
economicista e pouco social como a Saúde, enquanto bem essencial, está a
ser gerida. O agravamento das taxas moderadoras e o pagamento (pela
primeira vez) das consultas de enfermagem no âmbito dos cuidados de
saúde primários, são apenas um lamentável exemplo no ataque aos
direitos dos cidadãos.
Edifício dos Paços do Concelho, Freixo de Espada à Cinta, 5 de Janeiro de 2012
O Presidente da Câmara Municipal

José Manuel Caldeira Santos

