
 

MOÇÃO 

Pelo direito à saúde 
A população do concelho de Serpa e concelhos limítrofes foi confrontada com a decisão da Administração da 
Santa Casa da Misericórdia de Serpa, de alteração das regras de funcionamento do serviço de urgências do 
Hospital de São Paulo, em Serpa, passando as portas daquele serviço a estarem encerradas, efetuando-se a 
chamada para atendimento, através de uma campainha. 

Suporta tal decisão, nas palavras da Administração da Santa Casa, “a necessidade de afetação de recursos”, 
garantindo ainda e igualmente nas palavras da Administração “a observação médica para todos os utentes que 
necessitarem recorrer a este serviço.”. 

A Santa Casa da Misericórdia de Serpa é uma instituição que presta relevantes serviços à nossa população e 
não pretendemos nem nos arrogamos do direito de nos imiscuirmos nas opções de gestão, tomadas pelos seus 
órgãos, legitimamente eleitos, mas não podemos deixar de manifestar a nossa perplexidade, pelo fato do 
encerramento da porta do serviço de urgência, ser tão relevante na afetação de recursos. 

Mas mais que isso, preocupa-nos as consequências que tal decisão, inevitavelmente, trará, na prestação de 
cuidados de saúde urgentes, a quem deles necessite. O tempo que medeia entre tocar a campainha e abrir a 
porta para permitir a assistência, pode significar a perda de uma vida. 

Mas, o fechar agora apenas a porta, pode significar, no futuro, o encerramento do serviço de urgências noturno 
e estas são as consequências inevitáveis do olhar para a saúde, não como um direito, mas como um negócio. 

A saúde é um direito constitucionalmente consagrado, que como direito que é, não pode estar dependente de 
opções gestionárias nem de melhores ou piores resultados económicos e só o retorno e a integração do Hospital 
de São Paulo, no Serviço Nacional de Saúde, poderá garantir o direito à saúde à nossa população. 

Considerando o anteriormente exposto, a Assembleia Municipal de Serpa, reunida a 30 de setembro de 2020, 
reclama: 

1 – O funcionamento pleno do serviço de urgências noturno do Hospital de São Paulo, em Serpa e o não 
encerramento das portas entre as 0h00 e as 8h00, conforme previsto; 

2 – A reintegração do Hospital de São Paulo, de Serpa, no Serviço Nacional de Saúde e o seu integral 
funcionamento, garantido a todos, o pleno acesso a cuidados de saúde. 

 

Enviar esta moção para:  

- Presidente da Republica, Primeiro-ministro, Ministra da Saúde, Grupos Parlamentares da Assembleia da 
Republica, ARS, ULSBA e Santa Casa da Misericórdia de Serpa. 

 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada, por unanimidade. 


