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SUMÁRIO

CLASSE PRIVILEGIADA?
Como se verá em artigo inserto nesta Revista procura analisar-se, com base em dados objectivos, a posição que tem sido nos
últimos anos e até ao presente, característica do poder político face à
Classe Médica.
São realmente os Médicos uma Classe privilegiada no
nosso país?
Será justa a tentativa frequente de injustamente os
responsabilizar pelas · deficiências das estruturas de Saúde
existentes?
Será honesto tentar fazê-los bode expiatório de todos os
males, do absentismo e excesso de reformados à mortalidade infantil
e à desorganização do Sistema de Saúde?
A tudo isto respondemos clara e frontalmente: basta de
tantos privilégios.
Os Médicos reunidos à volta da sua Ordem não estão dispostos a
permitir que a situação se mantenha . Não só para seu bem mas para
bem dos seus doentes, ao serviço dos quais devem pôr a sua ciência e
consciência, com responsabilidade, mas compenetrados não só dos
seus deveres mas também dos seus Direitos.
Cada um deve ter aquilo que merece: ESTÃO OU NÃO OS
MÉDICOS, sem perder de vista a grave situação que o País
atravessa, DISPOSTOS A LUTAR EM -CONJUNTO, ultrapassando
o seu tradicional individualismo naquilo que este pode ter de negativo
e a aceitar que só actuando com di,gnidade, no cumprimento
dos Deveres, têm autoridade moral para reivindicar direitos,
mesmo legítimos?
Da resposta a estas perguntas, feita em consciência por
cada um e da sua disposição em ultrapassar divergências de
pormenor, comodismos e mesmo cobardias, resultarão as
prespectivas de futuro para a Medicina e para a Saúde ·e m
Portugal.
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Conselho Nacional Executivo

RELAÇÕES COM O GOVERNO
Cwcular mformat1va n ° 8 / 81, datada de 2 de
Novembro de 198 1 e emanada do Conselho Nacional
Executivo :
«Na sequência que tem vmdo a se1· dada à Classe
Méd 1ca. mforma o Conselho Nacional Executivo do
resultado da reun1ão hav1da com Sua Exce lência o
SecretáriO de Estado da Saúde. em 29 de Outubro
de 1981.

1. 0

-

Actualização imediata dos vencimentos
(subida de 2 letras ou de 1 letra com
retroactivos desde 117 /79).
Segundo o Senhor Secretário de Estado da
Saúde. a subida de 2 letras é considerada
uma exigênc1a impo ssíve l por não ter em
conta os graves problemas económicos que
se deparam ao Governo.

2. 0

-

Aplicação imediata dos aumentos da
Função Púbilca nos Serviços Médico-Sociais e actualização dos subsídios de
transporte.
Contrariamente à afirmação em Ju lh o de
1981 , de que o assunto já estava resolvido.
o Senhor Secretário de Estado da Saúde
informou ago ra que já despachara fa voravelmente o assunto mas que ele ainda
aguardava trâmites processuais ..

3. 0 -Nada se adiantou no que respeita ao
pagamento dos subsídios de Férias e de
Natal nos Serviços Médico-Sociais,
mantendo-se a perspectiva do seu não
pagamento.
4. 0 - Pagamento dos subsídios de Férias e de
Natal aos Médicos em regime de trabalho de tempo completo prolongado
(Serviço Médico à Periferia) .
O Senhor Secretário de Estado da Saúde
desconhecia que o pagamento se processava na base de 36 hora s apesar de. repeti damente. ter sido alertado para tal anomalia. Ficou de ir ver o que se passava.

5. 0 - Tomada de posse imediata dos Médicos
hospitalares cujos concursos estejam
promulgados.

Ordem dos Médicos

O Senhor Secretár iO de Estado da Saúde
jus tif1cou. ma1s uma vez. o atraso com base
em te r mos pr ocessuaiS .

6. 0

-

Programação urgente e correcta do
mapa de vagas e datas de provas para
os Médicos Policlínicos.
O Senhor SecretáriO de Estado da Saúde
ind icou como data :
P4 P3 -

22 de Fevereiro de 1982
Agosto de 1982

Não prestou mformações prec1sas quanto à
const itu ição do mapa de vagas nem em relação às datas de exames de cursos postenores. considerando não dever esta belecer
estas para não preJudicar fut uras decisões.

7. 0 -Regresso dos Médicos em Serviço à
Periferia.
Das 4 hipóteses de opção para o regr esso
previstas no Regulamento. apenas é integralmente mantida uma, o regresso ao
Hospital de origem.
Em conclusão:
Dos pontos cons iderados como priori tá rios e
urgentes. nenhum obteve resposta satisfatória.
Para um mais completo esclarecimento e para que
a Classe Médica possa tomar uma posição face ao
impasse existente. alertam -se todos os Colegas da
Secção Regional do Sul para que com pareçam à
Assembleia Regional Extraordinária a realizar no dia
12 de No vem bro de 198 1 às 20.30 horas, na Aula
Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa.»

•
ESTÁGIO NAS ESPECIALIDADES
O Conse lho Na cio nal Executivo con tinua a manter
que os estág ios de qualquer Especialidade devem
cond iciona r -se aos parâm etros ofi ciais definidos pelos
Co lég ios exigin do prepa ração em tempo co mpl eto ou
en tã o em regime de tem po parcia l mas efect ivamente
cumprido e que terá que ser prolongado de tal forma
que tempo global de treino seja o oficialmente defin ido
quando em r eg im e de tempo comp leto.

Opinião
PARA A HISTÓRIA DAS CARREIRAS MÉDICAS EM PORTUGAL- A LUTA DOS MÉDICOS
COM A SUA ORDEM EM DEFESA DAS CARREIRAS MÉDICAS
Por vo lta de 1958 começa a Classe Médica através
dos seus dirigentes. a sentir a necessidade de fomentar
uma acção concreta dirigida à modificação das
condições em que se encontrava. nomeadamente
à existência de Carreiras Médicas. O que existia era
o internato dos Ho sp itai s Civis de Lisboa em que
«a frequência aos concursos era cada vez mais reduzida e a dificuldade das provas não era compensada
por umas centenas de escudos de ordenado. sendo
por isso muito limitadas as probabilidades de atracção
que uma organização antiquada e mal instalada
merece » (Prof. Carneiro de Moura). No dizer do
Pro f. J. Celestino da Costa em 1958 «O internato entre
nós não ex iste senão de noema; é um externato curto
de 3 horas matinais com 24 horas de serviço ao
Banco. cada se mana ». Isto quanto ao único local em
que havia um arremedo de carreiras.
Quanto à retribuição do trabalho médico entendia -se durante muito tempo que os serviços clínicos
nos Hospitais e em outras instituições eram gratuitos
ou se não o eram o vencimento não tinha proporção
com o trabalho. mas tão somente a manifestação
tangível do apreço da instituição pelo médico.
As remunerações quando as havia podiam considerar-se verdadeiros honorários diminutos é certo.
porque se não destinavam ao sustento do médico.
mas apenas a recompensar simbolicamente um
louvável proceder. Estas eram algumas das afirmações
con tida s no Relatório das Carreiras Médicas de 1961
e dão uma ideia de exploração do trabalho médico
pelo Estado e In stituições de assistência. como se o
Médico fosse um ser se m necessidade de co mer. viver
ou sem família.
A consciência da Classe foi sendo alertada por este
estado de coisas a que se juntou uma força impressionante de predomínio dos médicos jovens. o chamado
«movimento dos novos ». que acabou por interessar
aos Colegas do País inteiro. num largo movimento de
análise e estudo dos problemas que interessavam
directamente a todos os Médicos.
O «Relatório sobre as Carreiras Médicas» publicado em 1961 é a consequência necessá ria desse
movimento nascido cerca de 3 anos antes no seio da
Classe médica no qual tiveram predomínio os Médicos
jovens.
Os factos que lhe deram origem e a razão do
desenvolvimento adquirido, estão expostos na primeira parte do Relatório e tantos deles são ainda .
20 anos depois. perfeitamente actuais.
Tal relatório era a síntese de relatórios elaborados
nas três Secções Regionais e da interessada e ampla
discussão em reuniões. colóquios. artigos na Imprensa
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Médica e não Médica. à volta do s principais problemas
de medicina e dos Médicos Portugueses.
O relatório concretizava a orientação que a Classe
Médica pretendia dar à sua profissão para que continuasse e pudesse ser eficiente, digna e humana.
A iniciativa da Ordem dos Médicos de então e da
Classe Médica teve finalmente repercussão nas
esferas oficiais numa época bem difícil como se pode
depreender das palavras do então Ministro da Saúde e
Assistência : «Co nsidero os estudos sobre a carreira
Médica . em conjunto, como um documento ímpar na
história da nossa administração. Representa a maior
contribuição que até hoJe. que eu saiba. alguma
profissão deu ao Governo para resolução dos seus
problemas». Estas palavras foram corajosas para
aquela época e bom seria que hoje as ouvíssemos da
parte dos governantes em relação ao contributo que
os médicos se mpre têm dado e continuam a dar em
prol dos problemas de Saúde do seu País. apesar de
tantas vezes incompreendidos e vilipendiados.
Daquele relatório não queremos deixar sem uma
referência a seguinte parte: «Enqua nto não se prestar
a devida atenção aos problemas da profissão Médica.
que ela aliás. foi a primeira a trazer a lume, as reformas.
remodelações, programas sanitários. estão votados ao
malogro. Está dito e redito . ma s parece que só agora
começa a entender-se. se é que assim é reconhecido.
que a execução de qualquer plano de Saúde. tem de
contar. como dado primordial. com o concurso dos
Médicos e que hoje, mais do que nunca. o seu trabalho
vale pela qualificação científica e técnica e depende da
organização que o estrutura e integ ra ». Estas palavras
escritas em 1961 caíram, como todo o relatório . na
gaveta do esquecimento mas ainda hoje têm actualidade e bom seria que os responsáveis de Saúde e
nível estatal nelas meditassem e acreditassem.
Nos anos seguintes os Médicos continuaram a não
ver promulgadas as Carreiras. as quais existiam
apenas nos Hospitai s Civis de Li sboa e iniciavam os
seus passos no Hospital de Santo António, no Porto . a
título meramente hospitalar.
Só perto do fim da década de 60 se criaram os
internatos de Especialidades a nível nacional e na
década de 70 começaram a ser criado s os quadros
hospitalares em alguns Hospitais que funcionavam
com Médicos em regime eventual. como os Hospitais
Escolares de Santa Maria e de S. João. em Li sboa e
Porto re spectivamente. para além da contribuição
gratuita dos Médicos docentes das Faculdades de
Medicina .
Em 1971 a greve dos internos em Lisboa . que
depois alastrou ao Porto. demonstrava que os proble-
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mas das Carreiras continuavam por definir. Seguiram-se reivindicações, como o pagamento de serviço
prestado na urgência, até aí gratuito, semp re através
de formas de luta em que já nessa altura e apesar da
ausência de um Estado democrático, os Médicos
foram pioneiros.
Após o 25 de Abril de 1974 e depois de, no
advento do «Prec», a Ordem dos Médicos ter sido
assaltada e transformada em Sindicato, mera transmissão da «Inter», o qual não defendeu os interesses
da Classe nem teve qualquer interferência reivindica tiva , é bom que se recorde, os Médicos tiveram
novamente de defender a legalidade democrática e
com início no Norte, retomaram a sua Ordem dos
Médicos e avançaram desde logo com propostas de
estudo dum novo Estatuto da Ordem que substituísse
o já caducado de 1956 imposto pelo Governo de
Salazar.
É de relembrar que em 1975 em célebre documento,
o Dec .- Lei 674/75 de responsabilidade inicial do
Secretário de Estado da Saúde do 4° Governo Provisório, Dr. Carlos Macedo, foi, ao contrário do que
sempre pensou o autor destas linha s, considerado
importante por sectores da Ordem dos Médicos de
então, por nele visionarem a estruturação das Carreiras
há tanto tempo ambicionadas. Hoje consideramos que
foi um erro, como então em Assembleia da Ordem do
Norte o afirmámos, pois de Carreiras nada tinha ,
como se vê, e apenas se visava a destruição das
Faculdades de Medicina, como convinha num período
negro de uma história, como foi o Gonçalvismo pecepista. Esse documento, quanto a nós, só serviu para
retarçJar o verdadeiro diploma de carreiras médicas
que hoje ainda não temos, e consignar na Lei factos
que hoje a Ordem dos Médicos repudia e pretende
corrigir. Logo a partir da reposição da Ordem dos
Médicos como representante autêntico da Classe, os
seus dirigentes, eleitos democraticamente, ini ciaram
negociações com os vários Governos Constitucionais
no sentido de serem definitivamente elaborados os
Diplomas de Carreiras Médicas. A primeira grande
vitória surge com a aprovação e publicação do Estatuto da Ordem dos Médicos, com Dec -Lei, D 282/77
após ampla discussão na Classe e votado favoravel mente por esmagadora maioria dos Médicos portugueses.
Em 1978 elabora a Ordem dos Médicos o primeiro
documento so bre o generalista ou Clínico Geral, base
de um Serviço Nacional de Saúde. Também nesse ano
o Conselho Nacional para o Serviço Nacional de
Saúde, órgão consultivo do Conselho Nacional Executivo, inicia a elaboração do documento doutrinário
do Serviço'Nacional de Saúde da Ordem dos Médicos,
Conselho esse de que fazia parte o Dr. Carlos Macedo.
Em 1979 a Assembleia Médica Nacional aprova por
ac lamação aquele documento, único que na altura se
opunha ao do Partido Socialista e conhecido pelo
nome de documento Arnault.
Em 1978 a Ordem dos Médicos elabora ainda um
Parecer sobre as Carreiras Médicas e internato geral e
das Especialidades em resposta ao que lhe havia sido
enviado pela Direcção Geral dos Hospitais, base do
futuro documento de Carre iras Médicas elaborado
pela Ordem.
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Em 1979 volta a insistir na promu lgação dos
decretos de Carreiras Médicas que havia discutid o
com os Governos Socialistas e depois com o Governo
Mota Pinto , para no Governo Pintassilgo voltar ao
assunto a par do Estatuto do Médico em que se
consubstanciavam direitos e deveres dos Médi cos nos
Serviços Oficiais de Saúde, documento que foi aprovado após luta que ficou para a história - a greve dos
Médicos do Verão de 1979.
Em 1980 com a entrada do Governo Sá Carneiro
parecia que, finalmente, as Carreiras Médicas,
incluindo a de Clínica Geral, iriam ser promulgados,
após discussão no seio da Classe. Corria o mês de
Novembrq e recolhiam -se já as assinaturas ministeriais
necessá rias para a aprovação em Conselho de Ministros, o que se deveria dar em Dezembro. Davam-se os
últimos retoques e todos aguardavam a saída já prometida de tais diplomas. Mas uma catástrofe vitima o
Primeiro-Ministro e novo Governo teve de suceder ao
6° Governo, saindo o Ministro dos Assuntos Sociais e
o Secretário de Estado da Saúde do Governo Sá
Carneiro.
Dado que o Governo que lh e sucedeu era igual mente da Aliança Democrática, e portanto o seu programa seria necessariamente o mesmo, a Ordem dos
Médicos logo após a posse do Governo insistiu junto
do novo Ministro, Dr. Carlos Macedo, pela promulgação das Carreiras . Porém só 1 mês depois foi recebido pelo titular dos Assuntos Sociais, manifestando-lhe então a sua preocupação pe lo atra so da publi cação· dos diplomas das Carreiras Médicas. Dessa
entrevista a Ordem dos Médicos ficou desde logo
céptica, pois se anteviam novos atrasos, pois quer da
parte do Senhor Ministro quer do Senhor Secretário
de Estado da Saúde se verificaram posições antagónicas às do documento que iriam rever. Os meses
passaram-se, a paciência dos Médicos foi -se esgotando e a agressividade do Ministro Carlos Macedo
para a Ordem dos Médicos, recusando recebê-la,
levou a que os Médicos, como há anos o vêm fa zendo,
tivessem de lutar pelos seus direitos e pela sobrevivência do seu Orgão representativo - a Ordem dos
Médicos- que um Ministro (Médico} pretendia
subverter no varapau dos seus desígnios. Mas como
se dizia num comunicado de Julho da Ordem, «Os
Ministro s passam mas a Ordem permanecerá, pois o
associativismo Médico, como o de qua lquer outra
Classe, nunca ficará reduzido àquilo a que pretende
levá -lo a tacanhez da visão social e política do Senhor
Mini stro e o comp lexo napoleónico das suas afirmações ». Não foi preciso decorrer muito tempo para
que isto fosse confirmado: o Senhor Ministro Carlos
Macedo confirmou a profecia e passou à história
como traindo os interesses da Classe; mas a Ordem
dos Médicos permanece e vo lta a lutar para que os
diplomas das Carreiras vejam a lu z do dia e contemplem os princípios que sempre, e dentro de uma linha
de coerência de 22 anos, defendeu e defende.
Há 22 anos se iniciou esta luta, tempo demasiado
longo para se fazer justiça aos Médicos, mas tempo
insuficiente para apagar a chama da fé e da espera nça
daqueles que, desde 1959, ainda não desisitiram nem
desistirão.
António da Silva Leal
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Sobre o assunto em epígrafe. transcrevemos uma
c rr·c ular assrnada pelo Dr- Costa Alemão. Drr·ector· Clinrco do CAD dos CTT de Lrsboa .
Permrtrmo-nos chamar· a atenção elos Colegas par·a
a questão aqur exemplar-mente al)orclacla
«Há quase clors anos. envrer a todos os médrcos elos
CAD elos CTT uma crrcular· alertando-os para alguns
problemas que necessrtavam de ser encarados fron talmente. sem amiJrgurdacle. e. prrncrpalmente. com
ponderação e bom senso_
Um desses pmblemas. que volto hoj8 a abor-dar·.
drzra r·esperto á «facrlrclacle e conclesce nclêncra» com
que murtos ele nós atestam doença s que JUStrfrcam
faltas ao trabalho . tran sg r essões clrscrplrnares ou.
mesmo. mrnrmrzam r·esponsabrlrclades em clelrtos mars
gr-aves.
No que se r·efere á pr-rmerra elas srtuações crtaclas.
rsto é. á JUStrfrcação fácil elas ausêncras elo ser·vrço.
sabemos todos quanto é clrficrl ao méclrco negar um
atestado a um cliente que se nos apresenta r·elatanclo
uma hrstórra ele doença que não se comprova objectrvamente_
Há srtuações patológrcas que só pelo r·elato elo
doente se podem car·acter·rza r·.
Uma dor não é vrsivel. um eprsóclro ele vómrto ou
clrar·rera. ocomclo na vésper-a. não é verrfrcável. E. se o
r·elato é mentrroso. o méclrco é facrlmente enganado
O atestado méclrco é um clrrerto elo doente. que não
podemos negar·.
Se formos enganados. não é nossa a culpa mas srm
ele quem nos enganou.
Mas elevemos aclmrtrr· que todos nós nos clerxamos
enganar· com exagerada fa c rlrclacle e. talvez. sem clrsso
nos apercebermos. colaboremos na levranclacle. ou até
falta ele r-espeito. com que o atestado méclrco é encarado pelos faltosos habrtuars e fr-a udulentos. e não só
por esses_

Sabemos que o absentrsmo elevado é uma consequênc ra não só elas lers ele protecção ao trabalhador·
mas também ela sua má compr-eensão e uso rnclevrclo.
O fenómeno exrste. com maror· ou menor· acurclacle.
nos países clemocr-átrco s e alllda há pouco teve gr·ancle
relevo num pais nórclrco onde atrngru pr-opor-ções
alar-mantes. Conhecemos. ele um outro pais eumpeu.
as estatistrcas ele absentrsmo em cletem1rnaclo sector·
estatal. que acusam pmgr-essão continua. embora não
esteJam clrscrrmrnaclas as suas causas (férras. doenças.
rmpeclrmentos pessoars. gravrclez. maternrdacle e. mars
recentemente alertamento. estudos. recrclagens. rmpe clrmentos Slllclrcars. acompanhamento ele cimente. etc).
Nesse pais e nesse sector a progressão elo absentrsmo
crfmu-se em 12 % entr·e 1975 e 1978.
Não conhecemos estatistrcas nacronars em que
esteJam clrscrrmrnacla s as causas elo absentrsmo nem a
par-te com que contrrbur a doença_ Mas não rgnor-amos
o alarrclo ferto pelas aclmrnrstr·ações elas empr-esas
dando-a como causa prlllcrpal elo seu progr-esso e atr·r burnclo-nos a culpa desse facto pela «colaboração» na
cober-tura ele falsos doentes por· conclescenclêncra
e quase cumplrcrclacle.
Há murtas outras manerr·as ele fazer batota com a
legrslação ele protecção ao tr-abalho estudos que não
se seguem. alertamento que se não faz. acompanha mento ele doentes que é ferto por outras pessoas
e tantas outras fr·aucle s semelhantes Mas fala-se sempre no exagero das par-trcrpações ele doença e ela sua
JUStrfrcação por atestado.
Não compete ao méclrco assrstente a policra nem a
repressão destes abusos. mas compete-lhe. rsso srm.
não contrrburr par·a eles e não servrr ele capa. por
conclescenclênc ra. a batoterros que sobr-ecarregam os
colegas ele trabalho. cleterroram a efrcrêncra elos servrços e preJuclrcam o Pais. Os trabalhador-es elevem ser·
respertaclos nas suas regalras e nos seus clrrertos_ Os
batoterros não elevem se r· aJudados na sua batota
É par·a estes casos que chamo a aterlção elos
colegas. apmvertanclo a ocasrão par·a erwrar a todos as
mars corclrars saudações.»

«NÃO TENHO MEDO>»

POEMA DEDICADO
PELO POETA DINAMARQUÊS
HALFDAN RASMUSSEN
EM 1979

À AMNISTIA INTERNACIONAL
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Não tenho medo
Do carrasco
Do ódio ou da tortura
Do cano da espingarda mortal
Das sombras nas paredes
Das noites em que a última estrela
de dor desaparece.
Mas tenho medo da indiferença
cega de um Mundo sem compaixão.

Ordem dos Médicos

Defesa Sócio-Profissional

MÉDICOS MUNICIPAIS
Eterniza-se o problema dos Médicos Municipais.
Também algumas Câmaras decidiram não cumpm
a Lei.
Mas a Ordem dos Médicos não desiste de fazer
cumprir o que está legalmente em vigor, respeitante
à Classe.
E vamos divulgando algumas dessas iniquidades.
Para além de, obviamente, procedemos a todas as diligências necessárias à resolução dos casos que vierem
ao nosso conhecimento

•
ORDEM DOS MÉDICOS
VERSUS
CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO
Alertados para as irregularidades de que estava
(e está) a ser vítima um nosso Colega por parte da
Câmara Municipal de Redondo, escrevemos a esta
autarquia um ofício com o seguinte teor:
«Tomo a liberdade de chamar a atenção de V. Exa
para a situação do Senhor Dr. Domingos Lourenço,
médico municipal de Montoito.
O referido médico deve, por força do Decreto-Lei
n ° 373/79 de 8 de Setembro, ser remunerado não já
com uma gratificação, mas sim com um vencimento,
pela letra F. Tal é, aliás, a situação que tem vindo a ser
reconhecida pelas mais diversas Câmaras.
Uma vez que a situação ainda está pendente na
Câmara de Redondo, solicito a V. Exa envide todos os
esforços para que a lei vigente seja aplicada.»
Sem acusar recepção daquele nosso ofício, recebemos a seguinte carta da Câmara de Redondo:
«Pretendendo esta Câmara solucionar o problema
do Dr. Domingos Lourenço médico do Partido de
Montoito deste concelho que vinha sendo gratificado
à entrada em vigor do Decreto-Lei n 373/79.
Não tendo qualquer serviço destinado por parte da
Câmara, solicitávamos a V. Exa que nos informasse
para que o referido médico seja considerado médico
municipal a tempo inteiro, conforme sua pretensão,
quais as atribuições que a Câmara pode destinar para
o Dr . Lourenço e respectivos horários, uma vez que
todo o serviço de assistência é assegurado pelos
Serviços Médico-Sociais da responsabilidade da
Administração Central como lhe compete.

°
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Aguardamos uma resposta breve de V. Exa para
uma solução imediata do assunto.»
A ela respondemos da forma seguinte·
«As funções atribuídas ao Médico Municipal são as
definidas na Lei de que se junta fotocópia, bem como
da circular da Direcção Geral da Administração Regional e Local.
Com a promulgação do Decreto-Lei n ° 373/79 de
8 de Setembro, não foi alterado aquele regime de trabalho, a menos que o Médico expressamente o deseje.
Deve frizar-se que o citado regime de trabalho corresponde à remuneração de tempo completo (Letra F).
A Câmara não tem pois o direito de unilateralmente estabelecer qualquer horário. Os Serviços
Médico-Sociais nada têm que ver com as Câmaras
Municipais e a acumulação de funções é legal.
Certamente V. Exa não desconhece a acção ímpar
dos Médicos Municipais na assistênsia às populações,
em especial à de menores recursos e que se tem
processado ao longo de dezenas de anos. A eventual
menor intensidade actual da sua acção, por desnecessária, não pode nem deve atingir de nenhum modo os
seus legítimos direitos, que esta Ordem tudo fará para
que sejam respeitados.
Certo que face aos esclarecimentos dados e na
certeza que uma solução de boa vontade é sempre
preferível à confrontação, esperamos que V. Exa e a
Câmara a que preside não dexem de fazer justiça ao
Dr. Domingos Lourenço, actuando assim no exacto
cumprimento da Lei que todos devemos respeitar e
muito especialmente os que ocupam posições na
Administração Pública.
Por qualquer razão que nos escapa e a que nos
julgamos alheios, a Câmara insistiu na solicitação dos
informes já indicados na correspondência anterior.
Por isso, enviámos novo ofício agora com o seguinte
teor:
«Muito lhe agradeço a sua carta 1026/19 de 26 de
Agosto de 1981. As atribuições que a Câmara pode
destinar ao Dr. Domingos Lourenço, são aquelas que
constam do decreto que criou os Médicos Municipais.
Igualmente o seu horário de trabalho é o disposto
naquele decreto, ou seja, sem horário fixo durante as
24 horas, podendo no entanto, caso ele deseje passar
ao regime de tempo completo ou de tempo parcial, se
para tal estiver de acordo a Câmara Municipal. Friza-se
no entanto, que a utilização destes dois últimos
regimes depende fundamentalmente de que essa
opção seja feita pelo Médico Municipal. po is caso
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contrário. permanecerá o regim e até agora em vigor.
isto é, sem horário fixo. Quanto às atribuições do
Médico Municipal de momento serão necessariamente
aquelas que resultam do diferencial entre as obrigações
ac ima referidas e as que já são neste momento efectuadas por outras entidades. disso no entanto não
cabendo qualquer re sponsabilidade ao médico muni cipa l, mas sim às en ti dades of iciais que modificaram a
estrutura orgânica dos Serviços de Saúde. Não pode o
Médico se r lesado nos seus direitos. porque as enti dades ofi ciais entenderam retir·ar da sua área de
trabalho algumas das suas funções. O facto de o
Médico Municipal ter neste momento menos trabalho
do que Já teve, não pode fa zer esquecer a exp loração
demagógica que dele foi feita em anos passados.
e será até de elementar JUStiça socia l beneficiá -lo
agora, fa ce aos preJuízos que o passado lhe deu.
Numa altura em que se procuram corrigir as injustiças.
parece -nos que será co rrect o e adequado assim
actuar .»
E agora. Exma. Câmara de Redondo?

•
INTEGRAÇÃO DOS MÉDICOS
NA FUNÇÃO PÚBLICA
Sobre este momentoso problema, tanscrevemos
parte da conc lu são do Parecer n ° 90/81, de 10/7/8 1.
dos Serviços de Contencioso da Secretaria-Geral do
Ministério dos Ass untos Socia is
« 1 a Os que haviam optado expressamente
pela manutenção do regime de trabalho anterior
no s termos do art 0 41 °, n ° 2, do DL 124/79. se
quiserem optar pelo da função pública poderão
ainda fazê -lo até 90 dias após a entrada em vigor
do diploma que reformular as carreiras médicas;
mas t erão que o declara r expressamente vist o tratar -se
de uma mudança de regime.
Se e enquanto nada disserem mantém-se o
regime por que optaram em 15-7-79, ou seja, continuam a reger-se pela legislação anterior.

2a Os que haviam optado tacitamente pelo
regime da função pública nos termos do art. 0 41. 0 ,
n. 0 3. do DL 124/79. se quiserem optar pelo
regresso ao regime anterior poderão optar ainda
fazê-lo no mesmo prazo e condições atrás referidas.
Se e enquanto nada disserem mantém-se o
regime por que optaram em 15-7-79, ou seja, o da
função pública.
3° Assim, as opções formuladas em 15-7-79
(expre ssas e tácitas) mantêm-se inalteráveis até
declaração em contrário dos interessados, devendo dar-se seguidamente aos processos entretanto pendentes e com os efeitos que as mesmas
opções determinavam à data em que foram concretizadas .
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5 ° A referida interpretação deverá ser fe ita
por meio de diploma com igual força (decreto lei ),
em virtude do DL 373/79 não conter quarsquer drsposições em matérra de rnterpretação e, por· consegui nte, não se encontr·ar· defrnrda a entrdade a quem
caberia resolver essas mesma s dt:rvrclas.n

•
MÉDICOS DAS CASAS DO POVO
Pelo teor do texto do ofício há pouco remetido ao
Ministro dos Assuntos Sociais pode avaliar-se a enormidade de mai s uma iniquidade a que se pretende
SUJer tar um sector da Classe Médica • os antigos
Médico s das Casas do Povo.
Uma coisa podemos assegurar • só consideraremos
este e outros assuntos resolvidos quando for feita
justiça integral a cada um dos directamente envolvidos.
Entretanto. transcreve-se o ofício acima refer ido.
«À semelhança do que aconteceu com os Médicos
das Misericórdias. tomámos conhecimento que os
antigos Médicos das Casas do Povo para as quais
trabalharam sem regalias ele qualquer espécie, incluindo
direito a reforma (até serem integrados no regime
geral da Previdência), também não tem sido feita a
contagem do tempo para efeitos de reforma. diutur nidades. etc.. correspondente a essa fase de pré-integração na Previdência.
Consta que para outros funcionários. escriturários.
contínuos. etc, em situação seme lhante à dos
Médicos. foi já assegurada a contagem de todo o
tempo de serviço, embora só tenham começado a
contribuir para a Previdência há pouco mais de uma
dezena de anos. tal como os Médicos. Vimos pois
insistrr junto ele V. Ex a para que através dos Orga nrsmos e Serviços Estatais adequados, se tomem as
providências necessárias para que se faça uma conta gem de tempo global e que permita aos Médicos das
Casas do Povo terem a r·eforma que merecem.»

•
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
PARA APOSENTAÇÃO
Em Fevereiro deste ano de 1981 re ce bem os do
Dr. Ami lcar Miranda Guedes, uma ca rta em quP r,o s
dava conta das delonga s da Caixa Geral de Apo se ntações na contagem do tempo de se rviço para a sua
aposentação.
Nessa ocasião of iciámo s de im ediato ao Director·Geral da Ca ixa no sen tido de desbloquear o assunto.
Ao que parece, a nossa posição não foi co nsiderada
visto que em Abril recebemos nova ca rta do Dr . Miranda
Guedes que a seguir transcrevemos •

°

«Em resposta ao ofício n
1911 , de 12/3/8 1,
e respeitante ao meu pedido de desconto para aposentação, venho remeter a V. Ex.a fotocópia da decisão
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tomada pe la Ca ixa Ge ral de Aposentações, decisão
aliás com a q ual não me conformo, já que o tempo de
desconto, en tão requerido, d iz respe ito a se rviço prestado à Sa nta Casa da Misericórdia de Mesão Frio,
pessoa co lecti va de utili dade púb lica e admin istrativa,
pelo que, qua nto a mim, está abso lutamente enquadrada dentro do espírito expresso no n ° 1 do artigo 1°
do Dec reto- Lei n ° 498/72 (n ova redacção dada pelo
arti go 1° do Decreto- Lei 19 1I A/79) desig nadamente
na expressão «e outras pessoas co lectivas de di reito
público .. .» ist o co nju gado co m disposições da alínea b)
do arti go 25° do citado Dec reto 498/72 .
Ass im, de acord o co m o que acima fi ca dito, sol icito
de V . Exa se di gne pedi r que me seja co m unicado o
parecer dos serviços jurídicos da nossa Ordem sobre
est e ass unto, a f im de, ent ão, reso lver que cami nho
devo seg uir para a prossecução do que pretendo.
Transc reve-se t ambém o ofício da CGA referido
pelo Co lega .

c

«Informo V . Exa. pa ra co nh ec im ento de A mílcar de
Sampaio da Sil ve ira Mira nd a Guedes, delegado de
saúde em M esão Frio, q ue por despacho de 131318 1,
não lhe f o i co nsid erado pa ra fi ns de aposentação
o tempo de se rviço prestado no Hospita l da Sa nta Casa
da Mi sericó rdia de Me são Frio, no período de 1I 10154
a 1415/7 1, por não se enquadrar no di sposto no n ° 1
do artigo 1° nem na alínea b) do art igo 25° do
Decreto-Lei n ° 4 98/72 de 9 de Dezembro (alte rações
introduzi das pe lo DL 19 1-A/79 de 25 de Jun ho) .»
Reg ista-se seguidamente o ofício que remet emos
ao Direct or-Geral da Ca ixa Gera l de Apose ntações.

c

«Tomo a liberd ade de chamar a atenção de V. Exa
pa ra o caso do Se nh or Dr. Amí lca r de Sampaio da
Silva Miranda Gu edes, delegado de Saú de em Mesão
Frio (Processo 156.8581CT- 1) a quem te ria sido
negada a co ntag em do tempo de se rviço prestado no
Ho spital da Mi se ri có rd ia de Mesão Fri o, de 1/10154
a 1415/7 1. Para além de evid entes razões de ju sti ça,
a con tage m desse tempo im põe-se quer pelo próp ri o
espírito do artigo 1 ° , n ° 1 do Decreto -Lei 4 98/72,
act ual redacção, quer pe la letra e espírito do Decreto-Lei n ° 373/79, de 8 de Setembro, no se u arti go 24 °,
n ° 3 (E st atuto do Méd ico).
Ass im , ro go a V . Exa se di gne mand ar t omar as
medida s necessá ri as para a revisão deste ass un to.»

Quando se resolvem os Departam e ntos governamentais a cumprir sem sofismas, subterfúgios
e delongas o que está consignado nas Leis?
E quando se decidem os Ministérios de Tut ela
dar ordens muito claras aos seus Departamentos
para cumprirem a legislação vigente?
Ou não o querem fazer uns e outros?

•
APOSENTAÇÃO DE UM M ÉDICO
Ao transcrever integralmente o ofício que nos
remeteu o Pres ide nte da Câ mara Municipal de Castelo
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de Vide. é co m o maior prazer que queremos deixar
aqui público louvor ao Senhor Carolino Coimbra Pina
Tapadejo pela mtegr idad e que demonstrou ao dar-nos
conhecimen to da injustiça que está sendo vítima um
nosso Colega.
Por outro lado. é lamentável que neste paí s se
continuem a ignorar as dispo sições legais em vigor.
Com efeito. existe legislação que permite,para efeitos
de aposentação a contagem de todo o tempo de serviço prestado em quaisquer instituições.
Ei s o ofício :
«0 Dr. Amadeu Ferreira Canário exerceu, entre
nós. até há pouco tempo as funções de médico
hospitalar.
Ao perfazer 70 anos de idade resolveu retirar-se da
clínica. gozando actualmen te bem merecida aposentação num prédio que lhe pe r tence.
Porém , esta Câmara Municipal. sabedora do sem
número de favores nunca enjeitados por aque le
Médico. em toda a classe da população. sem excepção
de nenhuma ordem. tem para si que a pensão de
aposentação não pode. de modo nenhum ser aque la a
que se limita à da Caixa de Previdência. cujo quan ti tativo rondará os 3500$00.
O Dr. Amadeu fez uma vida inteira de sacrifício em
prol do Conce lho. garant indo po r hábi to a assistê ncia
gratuita no domínio da clínica médica a toda a população. onde não col heu excepção·.
Parece-nos que 50 anos de luta médica poderiam.
e deviam, ter prémio mais compe nsador que o da
simples aposentação de 3500$00. Ao f im e ao resto
foi uma vida inteira. desinteressada. no cu idado de
toda uma população .
O Dr. Amadeu é um médico seriame nte estima do
por todos os munícipes cas telovidenses, de ta l modo
que - poderá dizer-se - não há alguém que não lh e
deva atenções sob o aspecto clínico. e não só. A sua
boa vontade esteve sempre no lugar cimeiro; a sua
profissão obedeceu. desde os primórdios, ao desinteresse total de si próprio; a cond ição huma na dos
outros esteve sempre em primeiro lugar; o seu des in teresse financeiro é por todos recon hec ido.
Castelo de Vide deve muito a este Homem '
... Só que ele recebe cerca de 3500$00 de pensão
de aposentação por mês ' O que dá pa ra morr er
de fome ' .
Ponho o prob lema à consideração de V. Exa., na
esperança de que me seja dada sugestão no sentido de
cor ri gir tão eno r me anomalia, já que o Município,
pelos seus próprios meios legais. não tem hipótese de
a transformar.»
Entretant o, a Ord em dos Médicos não podia de ixar
de seg uir o caso, pe lo que en viou ao Presidente da
Câmara Municipal de Ca stelo de Vide o ofício que a
seguir se tran sc reve:
«A cuso e agrad eço a carta que V. Ex a me remeteu
sobre a situa ção do Senhor Dr . Amadeu Ferreira
Ca nário (n ° 6 6 1, de 13 de M aio de 1981 ).
Neste mom ento, existe leg islação - qu e, infe lizmente, não está a se r aplicada - que permite aos
médicos. para ef eitos de apose nta ção , a contagem de
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todo o temp o de serviço prestado em quaisquer
in stituições.
Assim sendo. agrad eço a V. Exa se digne mandar
comunicar-me tão cedo quanto po~sível:
-

Quais as in stitui ções em que o Sr . Dr. Am ad eu
Ferreira Canário prestou serviço;
Qual o número do se u processo na Caixa Geral
de Aposentações.

De posse de tai s elementos. pode rá a Ordem
desenvolver tod o o esforço no sentido da reparação
da inju stiça que V. Ex. a tão integrame nte detectou
e vem denunciar. »

•
ESPECIALIDADE INEXISTENTE

I·

I

dedicação, e, com especial relevo para os pobres
e necessitados.
Para entrega daquela condecoração, realiza
esta mesma Câmara em 18 de Outubro próximo,
pelas 10 horas, no edifício do Palácio Municipal
Valenças, em Sintra, cerimónia pública, para a
qual tenho a honra de convidar V. Exa.n.
PARA ALÉM DA JUSTEZA DO GALARDÃO E
DA HOMENAGEM, NÃO PODEMOS DEIXAR DE
RECONHECER E LOUVAR A ATITUDE DO MUNICÍPIO SINTRENSE. ISTO QUANDO ALGUMAS
CÃMARAS DESMERECEM O LABOR DOS MÉDICOS DE PARTIDO - SEGURAMENTE MUITO
MAIS COM O INTUITO DE SONEGAR OS VENCIMENTOS REIVINDICADOS PELA ORDEM DOS
MÉDICOS DE ACORDO COM O SEU ESTATUTO
PUBLICADO EM DECRETO-LEI.

Registamos mais um dos constantes atropelos
que certos órgãos do Governo se não cansam,
com a maior das impunidades, de fazer.
Para isso transcrevemos um ofício que enviámos ao Secretário de Estado da Saúde.

AS NOSSAS FELICITAÇÕES AO DR. JOSÉ
NETO MILHEIRIÇO.

«No mapa de vagas para o internato da Especialidade , publicado do Di ári o da República de 13/ 05/8 1.
11 série . n° 109. não consta a Especialidade de Hema t ologia Clínica. Consta por outro lado. uma Especialidade de lmuno-hem oterap ia que é neste momento
in existente. Lembramos a V. Ex a que o Decreto 373/79
obriga a que os Serviços ofi ciais sigam os parâmetros
definidos para as Espec ialidades pe la Ordem dos
Médicos.
Agradeço pois a V. Exa que clar ifiqu e se efectiva mente a designa ção d e lmuno -hemoterap ia é ou não
substituída pela de Hema to logia Clínica. no cumprimento da Lei . cingindo -se ao cur rículo definido pela
Ordem dos Médi cos e sen do ultrapassada a anómala
situação presente.
Isto é particularm ente importante dado que os
Médicos Poli clíni cas se enco ntram à beira de fazer a
sua opção d e ca rr eira e necessitam . como é óbvio .
desta situa ção clarificada.»

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DAS ORDENS
E DOS ORGANISMOS
DE ATRIBUIÇÕES SIMILARES

•
AUTARQUIA RECONHECE O TRABALHO
DE UM MÉDICO MUNICIPAL

•
MOÇÃO
A Conferência Internacional das Ordens e dos
Organismos de Atribuições Similares, reunida em
Paris a 26/10/81, para tomar conhecimento de
certos abusos na matéria exprime o voto que a
entrada em aplicação das Directivas Médicas não
constitua para os Médicos um meio de se
subtraírem às suas obrigações em matéria de
formação; com efeito a migração dos Médicos
não deve permitir que se evitem os estágios de
formação estabelecido em certos países, como
forma de acesso ao exercício da profissão no seu
território.
A Conferência das Ordens chama também a
atenção para os perigos que tais práticas possam
apresentar, assim como para a qualidade da
formação dos Médicos e da sua prestação de
serviços.

•

A Ordem dos Médicos foi agradavelmente
surpreendida com o ofício remetido pela Câmara
Municipal de Sintra que a seguir se transcreve:

OPÇÃO PELA FUNÇÃO PÚBLICA

«Esta Câmara Municipal, na sua reunião de
11 de Março do corrente ano, deliberou, em face
de fundamentada exposição apresentada por um
grupo de Munícipes residentes em São Pedro de
Sintra, atribuir a «Medalha de Ouron do Concelho,
ao Exmo. Sr. Dr. José Neto Milheiriço, Médico
distinto, que há mais de 50 anos exerce clínica
neste concelho, especialmente na área das Freguesias da Sede, com a maior proficiência e total

A er·r-a da rnterp retação po r parte da Secr-e tarra de
Esta do da Sat:1de. do Decre to-Ler n° 124/79 que
regu la a rnteg ração na Função Pli b lrca. dos M éd1 cos
dos Serv1ços Méd rco-Soc iar s. tem dado aso a proble mas extr emame nte desagr-adávers.
Como exemp lo. drv ulgam os um dos m u1tos casos
que têm chegado ao nosso co nh ec 1mento e aos q uar s
temos devotado o nosso rnt eresse e pug nad o de várras
fo rmas pelas respec tr vas r·esoluções.
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Começamos pm divulgar o teor da expo s1ção que
nos foi presente pela filha do Colega lesado :
«Devido à wave doença do meu Pai. Dr . A. R. P..
conforme declaração e atestado médico. que junto
anexo. se encontra não só inv1sual, como também
sofre de perturbações físicas. devido à arterosclerose
na última tase . atnte-reumato1de. etc . etc .. o qu e Já o
tem levado à sem1 -coma. Em suma. em se u nome.
venho pedir encarecidamente a V . Exa .. um pa1·ecer
acerca do que aba1xo ire1 c1tar. e que com ela todas as
fotocóp1a s dos documentos que ajudam a fortalecer a
minha exposição e V Exa . verificar a exact1dão da
mesma.
Conforme V . Exa. poderá ver1f1 car também . meu
Pai. fo1 médico durante mu1tos ano s na Ca1xa. sei-vindo -a e cumpr ind o com lea ldad e. com dever. como
bom clínico sem ter havido uma única reclamação
fosse' do que fosse I
Não sei precisar datas. localizá-las no seu tempo.
só sei que ele tinha aderido à Função Pública. ganhando
pela letra da função e suas regal1as. Porém e infeliz mente adoeceu primeiro com o caso dos olhos - glau coma crónico - que o torn ou em muito pouco espaço
de tempo num invisual. tormentando -se hora a hora
com a sua desdita, um indivduo sempre habituado a
t rabalhar. Já com idade um pouco avançada. não se
conformando com a sua cegueira. começou a fica1·
psicologicamente traumatizado. não só pela falta da
v isão, mas pelo quotidiano que daí iria surgir. deixando de trabalhar de um momento para o outro. a
arterosclerose foi -se pronunciando até hoje - à demência! - E isto começou a principiar a partir do d1a
12/9/79. altura em que deixa de trabalhar totalmente.
começando a estar com baixa médica também até hoje.
Foi recebendo seus honorários. claro com redução
de inactividade. conforme à sua aderência à Função
Pública . Porém houve uma nova regularização. mas os
Serviços Méd1co-Sociais de Aveim. (Zona esta onde
trabalhava e habitava). não foi participado e nem à
nova renovação para a aderência se se queria con tinuar abrangido pe lo anterior ou pela nova, nem oralmente nem por escri to esse contac to foi feito.
Contudo. há um documento que junto também a
V. Exa .. dum funcionário que transcreve que só a
partir de 1/1/80 é que haveria uma remodulação do
referido estatuto e não em 1 2/9/79 a 3 1/1 2/79. em
que os Serv1ços acima indicados. nos pedem um reembolso ora de 84 400$70 em 11/12/79 ora de
77 4 79$20 em 3/6/81. o que em meu parecer
pessoal eles em nada estão certos ou convictos.
Com meu Pai. neste estado, não tenho forças
físicas ou psíquicas para pensar, mas tenh o quase a
certeza que eles não estão correctos. meu pai nessa
altura está abrangido pela função pública. sempre quis
pertencer a ela. em nada foi contactado para a
mudança a que não estava interessado, e o Decreto-Lei n° 373/79- Esta tuto Médico. não o atinge
co nforme é mencionado pelos Serviços Médico-Sociais
de Aveiro quer demonstrar. Já tinha fe ito esta mesma
consulta oralmente à Ordem dos Médicos. na Secretaria e disseram que os Serviços não estavam correcto s. e volto de novo a fazê-la e por esc1·ito agora a
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V. Exa .. pedindo-lhe com a maior franqueza que me
ajude. um parecer de V. Exa .. é a palavra f111al.
O meu muito obrigado .»
Ao mesmo tempo que se respondeu à filha do
Colega. enviou-se um ofício à Comissão de Gestão dos
Serviços Médico-Sociais . com o texto que se segue :
«Foi esta Ordem ale1·tada para a Situação dramát1ca
do Snr. Dr. A. R. P. médico dos Serv1ços Médico-Sociais. 1inválido depois de uma vida ded1cada à sua
função que. subitamente. teria sido cons1derado como
não integrado na Função Pública. por força de um
parecer da auditoria do Ministério dos Assuntos
Sociais. que teria considerado sem efe1to a opção do
DL 124/79. por força do art 0 5 ° do DL 373/79 Ora
não é esse o sentido desta última disposição esta não
veio afectar as opções já feitas. mas tão só alargar o
prazo para novas opções. como resulta da sua letra e
do seu espírito. De acordo com 111formação ex1stente.
o Ministério dos Assuntos Sociais. já teria revisto a sua
posição.
Assim sendo. rogo a V. Exas. revejam a situação
do Dr. A. R. P.. nos termos da lei e de elementar
ju stiça.»
O nosso ofício mereceu a segu111te resposta dos
Serviços Médico-Sociais·
«Sobre o assunto exposto no ofício de V. Exa em
epígrafe informo que o Sr. Dr. R. P. recebeu cumula tivamente. no período de 12/9/79 a 3 1I 12/79. deste
Serviço e da Caixa de PrevicJência de Aveiro. as importâncias de 77 479$20 e 41 31 OSOO. respectiva mente, de vencimentos e de subsid1o de doença.
Assim e. como este Serviço não está autor1zado a
fazer interpretação diversa da constante do parecer da
Auditoria do MAS a que V. Exa. alude, os vencimentos
pagos - 77 479$20- são indevidos na medida em
que se reportam a um período em que o Dr. Reais
Pinto esteve doente e como tal foi subsidiado pela
Segurança Social.
De resto, mesmo que ao caso venha a ser dada
outra interpreta ção- p. ex. a dessa Ordem -sempre
o subsídio de doença deixará de ser acumulàvel com o
vencimento.»
Os Serviços Médico-Sociais vo ltaram à carga Junto
do nosso Colega. da seguinte forma :
«Em anexo envio cópia do ofício env1ado à Ordem
dos Médicos.
Tal como neste ofício se informa não está este
Serviço autorizado a alterar a sua posição
Sendo assim e como o caso se arrasta há bastante
tempo , com prejuízo para o normal funcionamento
dos Serviços. deverá V. Exa. repor. no prazo máximo
de 10 dias, a importância de 77 4 79$20. correspon dente aos vencimentos receb1dos indevidamente. pelas
razões que já várias vezes lhe foram dadas a conhecer.
Em todo o caso se a situação for alterada no
sentido indicado pela Ordem dos Médicos sempre
V. Exa. terá direito ao reembolso da diferença entre as
importâncias relativas aos vencimentos e ao subsídio
de doença pago pela Segurança Social.»
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Finalmente. à carta dos Serviços Méd ico-Soc iais
re spo ndemos com o ofício que se transcreve·
«Exmos. Se nh ores.
Em respos ta ao vosso ofício r· ef. 205 76 de 2 1 de
Agosto de 1981. cumpre-nos info r mar esses serviços
que por des pacho de Sua Exce lência o Secretário de
Estado da Saúde. de 27 de J ulho de 198 1. se determinou que o que se pretendeu com o art 0 5° do
Decreto- Lei n° 373/79. de 8 de Setembro (Es tatuto
do Médico). foi tão-somente conceder aos Médicos
dos Serviços Méd ico -Sociais a poss ib il ida de de exercerem um novo direi to de opção através do qua l poderão modiific ar as opções anterior mente fe itas. mas
sem que os efeitos entretanto produzidos possam
sofrer qua lquer alteração.
Nestes termos. não tem - inequivocamente o Dr. R. P que repor qualquer quantia rece bida a título
de vencimentos.»

•
ORDEM DOS MÉDICOS
INTERVÉM PARA REPOR A LEGALIDAD E
A uma exposição que nos for remetida pelo Dr . A.
Mendonça de Olive rra, respondemos com o otícro que
se transcreve seguidamente:
«Aca bo de receber a sua car ta de 2 de Julho
de 1981 , respertante à sua adesão aos Servrços
Médrco-Socrais. Há aqur um facto que me deixa perplexo e que é o seguinte: quando o Colega teve que
optar em regime de Convenção por Pediatria ou Clínrca Geral, e optou por Pedi atria. rsso em nada o
impedra de contrnuar a exe r ce r Clínica Geral nos
Postos da Carxa sem ser ao abr rgo de Convenção.
Segundo o despacho. aliás contestado pela Ordem.
feito para as normas de adesão. for estabelecido que
quem abandonasse tempo de servrço nos Servrços
Médico-Soc iais, não poderia aderir à Convenção.
É talvez aqui que está a grande confusão. Penso. portanto. que o Colega deverá solicitar a sua reintrodução
nos Serviços ele Clínica Geral. fixo. da Caixa, a fim de.
de momento poder continuar a ser Pediatra ao nível
do acordo.
Devo dizer que tudo isto parece absurdo. mas
penso que é de momen to a forma mais rápida de
ultr·apassar· o problema. Entretanto. procurar·emos
junto das Instâncias Superiores modificar os Termos
do acordo, cuja revisão esta va aliás prevista. Sugiro,
po is, q ue taça co mo ac im a in d ico, m as entreta nto que
nos taça chegar um relato mais circun stan ciado de
toda a cronolog ia dos acon tecime ntos, e bem assim
qu aisque r d oc um entos que ju stifiq uem a sit uação
criada.»
O nosso Colega após algumas diligências enviou ·nos a seguinte cana:
«Dando cumpr imen to ao Parecer do Exmo. Colega
de 7/7/81, of. 5068. de imediato pedi a anulação do ·
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meu requerimento da exone r·ação do Posto Médico
de Alcaide.
Acabo neste momento - via te letó ni ca - de receber autorização para retomar os Se rviços Clíni ca
Geral. Posto Médi co de A lcai de, Pediatr ia Co nve ncionada.
Sensibili za d o com o Co lega e com a actuação da
'Ordem'. Be m Hajam r
Mais tar de. o Dr. Mendonça de Ol iveira confi rmou
o êx ito das d iligências com uma nova car ta endereçada ao Presi dente da Ordem dos M édicos.
«Ag radeço ao ilu stre .Colega o se u ofíc io ( .), muito
sens ib ili zado.
V. Exa. tem sid o um mu ito digno def enso r da
Classe.
Cu m pre-me com praze r informar o Ex mo. Co lega
que vou ser pago de verba dos correspon den tes
honorários.
Bem Haja pela sua luta r»
Conquanto da mais elementar justiça, não
podemos deixar de nos congratular pela rápida
resolução do problema que forçámos, conseguindo uma vez mais defender os interesses da
Classe - atribuição que nos é inequivocamente
outorgada no nosso Estatuto .

•
A PLI CAÇÃO DO S REGIMENTOS
D OS COLÉGIOS
Vem a Ord em dos Méd icos proc urando estabe lece r
a padro ni zação do t reino de Es pec iali sta s a vár ios
níveis, nomea damente no ca mpo da Estomatolog ia.
Tem -se ve rifi cado em termos ge néri cos qu e, se bem
que ain da não oficialme nte aprova dos na Especialidade os Reg iment os d os Co lég ios, eles estão já a ser
util izados. na ava liação d os inte r nos.
Se à prime ira vis ta isso poderi a par ece r desejável,
ca minh and o-se já no bo m se ntid o, parece profun damente errado que o mesmo não se ver ifiqu e em
muitos locai s em rela ção às respo nsabilidad es qu e o s
se rv iços têm que contrair em rela ção aos se us
intern os, já q ue se trata etecti va mente de obri gações
e benefí cios recípro cos o qu e se procura o bter com os
Reg im entos dos Co lég ios de Es pec ialidad es. tud o isto
no se ntid o co ndu ce nte a um a me lh or prepara ção e em
benefíc io dos doe ntes.
Chama-se a atenção que. só após a publicação
exp ressa d os Reg im en tos, eles passa m a ter carác ter
ofi cial. Co nta-se muito em breve faze r esta publi cação
e, certame nte antes d o fin al do próximo ano. Dada s as
obj ecções téc nicas q ue fo ram feitas por al gun s Estomato log istas, o Reg im ento do Co légio inicialmente
elabo rado poderá vir a sofrer revisão. Proc urar -se-ão
r ecolh er vária s sugestões, e assim se co nvidam tod os
os qu e tenham obse rvações a fa ze r , qu e desde já
con tribu am para o aperfeiçoa mento do Reg imento do
Co lég io.

Ord em dos Médi cos

)

Vária

Na ciona l da UNESCO deverá dar uma r es posta ao
D1rector-Geral da U N ESCO até ao dia 31 de Janeiro
de 1982 .
lnfo1·ma -se ainda que não são aceites cand idatura s
aprese ntada s por particulares .

PRÉMIO KALINGA 1985
DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
A COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO
INCLUIU A ORDEM DOS MÉDICOS
NUMA RESTRITA LISTA DE INSTITUIÇÕES
QUE LHE PODERÃO INDICAR CANDIDATOS
AO PRÉMIO TITULADO
Os can did atos ao Prémio Kalmga, no va lor de

1000 L1bra s Esterlmas. devem possuir uma brilhante
carre1ra ao long o da qua l tenham contnbuído enquanto
escritores. direc tores de publi cações. con fe1·enc1stas
ou realizadores de emissões radiofónicas ou telev1s1vas
para dar a conhecer ao grande públ1co a c1ênc1 a e a
invest1gação. Por ou tro lado deverão ter co ntribuído
para a tomada de consciência da importância interna cional da ciê nci a e da técnica . para além da co ntri bui ção que possam ter dado à prosperidade da s
nações. ao enriquecimento da sua cu ltu ra e à solução
dos problemas da humanidade.
A candidatura deverá ser acompanhada de um
«dossie r» em 4 exemp la res, donde cons te :
a) Notícia biográfica pormenori zada.
b) Li sta dos trabalho s publicados pelo candidato.
c) Resumo da su a car reira de divulgador científico .
d) Quatro exemplares de cada uma da s suas
principai s publicações.

-

Os candidatos deve rão contactar o Conselho
Na cional Executivo da Ordem dos Médicos que reme terá as can didatura s á entidade organizadora.
Após a recepção da s respostas da s entidades consu ltada s. o Con se lho Coordenador e o Con se lho Geral.
caso já se encontre em pleno funcionamento . deverão pronunciar-se sobre os candidatos e realizar uma
selecção para que se aprese nte a candidato proposto
pela Comissão Naciona l da UNESCO .
Chama-se a atenção para o fa cto da urgência de
envio de eventuais candida tura s visto que a Comissão
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•
ACTIVIDADE DA COMISSÃO DE CONTROLO
NACIONAL DE PATOLOGIA CLÍNICA
Na reunião do dia 13/7/8 1 da Comissão de Controlo
Nacional da Convenção para Especialistas de Patologia
Clínica foi levantado por um dos representantes da
Ordem, o problema de se verificarem algumas deficiências de preenchimento pelo pessoal das U .M .S. ,
do s impressos-requisição de análi ses Clínicas . Nessa
ocasião foi entregue ao representante dos S.M .S. a
relação de exemplos concretos de tais anomalias que a
seguir ficam registadas também nesta s colunas.

A-

Erros administrativos

1 ° Datas .
2° Número de análises escrito por extenso .
3° Número de análises requisitadas condizentes
com o número de bolas.
4 .° Carimbos bem visíveis, nomeadamente ao nível
do impresso vermelho .

C-

Erros técnicos (ver dossier)

5° Identifi cação incorrecta do doente.
6° Ausência do número de beneficiário.

°

Espaço para preencher pelo beneficiário deve
7
conter o nome e restante s referências do utilizador de
serviços e os do próprio beneficiário.
8° Sub-totais errados ou colocados em alíneas
erradas.
9° Sinalização da análise requerida em linhas
erradas (U nos exames destinados aos exsudados,
por exemp lo).
10° Letras referenciadoras dos produtos ausentes
ou enganados.
11.0 Preenchimento indevido do número total de
análises no fim do impresso (passar para o vermelho
para o local onde deve constar a soma dos K).
12° Espaço final em branco, uma vez preenchido
para os impressos vermelhos.
13° Rasuras e emendas .
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE

RECEITAS PARA BENEFICIÁRIOS DA ADSE

PROJECTO «CASA DO MÉDICO>>

«Ficando as prescrições médicas dos beneficiários
da ADSE. por acordo com a Associação Nacional das
Farmácias. nas farmácias, acontece que muitas vezes
os doentes não sabem o ritmo e frequência da aplicação de injecções e de soros. estando assim dificultada a acção ao pessoal de enfermagem que fa z esses
tratamentos».
Nesta conformidade. solic ita -nos a ADSE que se
apele a todos os Colegas no sentido de que sempre
que se prescrevam medicamentos a se r aplicados por
enfermeiros. se indique em separado o modo da sua
aplicação.

Teor do comunicado emanado da Comissão designada para dinamizar o projecto de novas instalações
da Secção Regional do Norte:
«Exmo. Colega:
A Comissão nomeada pelo Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos. para incremento de
novas in stalações Sócio-Culturais para os médicos do
Norte. sente -se na obrigação de tran smitir aos Colegas
que re spondera m ao nosso apelo o re su ltado da sua
actividade. até ao presente momento.
Como é do seu conhecimento. pensávamos reali zar um projecto a que chamamos «Casa do Médicm> a
edificar numa propriedade a adquirir por doação de
Colegas (Membros Fundadores) inscritos na Secção
Regional do Norte.
Dos cerca de 6000 Médicos in scri to s nesta Secção
Regional apenas nos re sponderam 924, dos quais
aderiram 651. Com este número de adesões. conseguiríamos capitalizar cerca de 40 000 contos. verba
considerada quase que suficiente para a aquisição do
imóvel, mas muito aquém do necessá rio para viabilização da 1 a fase. Entendeu esta Comissão, não estar
mandatada para hipotecar a Secção Regional do
Norte, a um proJecto que apenas teve a aderência de
pouco mais de um décimo do s Médicos inscritos.
Lamentamos que dos restantes 5000 Médicos
«não aderentes>> apenas 273 tiveram o civismo de nos
responder. A negativa destes deve-se, na sua maioria.
à falta de recursos ou à idade avançada.
Apesar deste primeiro in sucesso e porq ue entendemos que a propriedade que pretendíamos adquirir
reunia as condições óptimas para o projecto da «Casa
do Médico», fizemos mais uma última tentativa. Procuramos então reunir 200 Médicos que estivessem na
disposição de adquirir a propriedade. a fim de que os
restantes Médicos da Secção Regional pudessem
reflectir e procurar viabilizar a edificação da «Casa do
Médico». Nesta última modalidade, apenas aderiram
88 Médicos. número igualmente in suficiente, mas
ju stificado em grande parte pelo período de férias que
já decorria.
Tem esta carta a finalidade de, ao mesmo tempo
que lhe participamos a desistência do proJecto da
«Casa do Médico» na propriedade da Arca d'Água.
agradecer e manifestar ao Exmo. Colega o nosso mais
profundo apreço pela solidariedade e interesse no
futuro da sua Classe, quer através da adesão quer pela
simples resposta negativa , e dar-lhe também conta
dos resultados obtidos. Elementos mais detalhados
constarão do Relatório e Constas do Conselho Regional do Norte da Ordem dos M édicos .
Esta Comissão. não se demite de estudar outras
alternativas pois está bem conscie nte da necessidade
duma obra similar.
Com cordiais saudações.
A COMISSÃO,
Amadeu Campos Costa
Aníbal Justiniano
José Castro Lopes»
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•
ADMISSÃO DE MÉDICO PEDIATRA
No intuito de facilitar aos Serviços de Saúde do
Distrito de Viana do Castelo a reabertura em Caminha
dos Serviços de Maternidade. aqueles Serviços e a
Câmara Municipal de Caminha aceitam inscrições de
um médico Pediatra para exercer a sua actividade, a
tempo inteiro, por acumulação ou até chamada.
A nomeação compete à ADSS, sendo as condições
de admissão. remunerações, etc .. as que vigoram
naqueles Serviços de Saúde.

•
CONCURSO PARA OFICIAIS MÉDICOS
Informa-nos a Direcção do Serviço de Saúde Militar
que se prevê a abertura de um concurso para Oficiais
Médicos do Quadro Permanente do Exército (Policlínicos). no próximo mês de Dezembro, pelo que os
interessados deverão entrar em contacto com aquela
Repartição a fim de obterem esclarecimentos mais
detalhados.

•

REVISTA PORTUGUESA
DE MEDICINA DO TRABALHO
Foi editado o n° 5, referente a Setembro, da publicação em epígrafe.
Do seu conteúdo destacamos as Actas do
1 ° Encontro Internacional para a Medicina do Trabalho, realizado em Lisboa em 1977 e nomeadamente
«Hipertensão Arterial e Trabalho», «Pneumologia e
Trabalho». «Dermatologia e Trabalho». «Higiene e Prevenção Médica», «Ergoftalmologia» e «Reumatologia
e Trabalho».
Também de sa lientar a Acta da última Assembleia
Geral da Sociedade Portuguesa de Medicina do Tra balho.

Ordem dos Médicos

SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO
DA ORDEM DOS MÉDICOS
SERVIÇOS IDÓNEOS
SERVIÇOS DA ÁREA
DA SECÇÃO REGIONAL DO CE NTRO
Serviços que ti vera m inter natos das espec ialid ades
nos anós 1979/80 e 1980/81

Hospitais da Universidade-de Coimbra
Anestesia
Análises
Anatomia Patológica
Cardiologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Plá stica e Reconstrutiva
Cirurgia Cárdio-toráxica
Cirurgia vascular
Dermatologia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Hematologia
Medicina Interna
Nefrologia
Neurologia
Neurocirurgia
Ortopedia
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Pneumologia
Psiquiatria
Radiodiagnóstico
Urologia
Obstetrícia - Ginecologia
Estomatologia

Covilhã
Cirurgia
Obstetrícia
Urologia
Ane stesiologia

Figueira da Foz
Medicina Interna
Cirurgia
Obstetrícia
Ortopedia
Oftalmologia

Lei ria
Medicina Interna
Cirurgia
Obstetrícia
Anestesiologia
Ortopedia

Caldas da Rainha
Cirurgia
Anestesiologia
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Centro Hospitalar de Coimbra
Análises
Anatomia Patol óg ica
Anestesia
Cardiologia
Cirurgia Geral
Gastroenterologia
Hematologia Clínica
Medicina Interna
Nefrologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria Cirúrgica
Pediatria Médica
Pneumologia
Radiodiagnó stico
Urologia
Ginecologia - Obstetrícia
Esto matologia

Hospital de Lorvão - Coimbra
Psiquiatria

Hospital Distrital de Viseu
Anestesia
Cirurgia Geral
Radiologia

Hospital Distrital de Leiria
Anestesia
Cirurgia Geral
Obstetrícia - Ginecologia

Hospital Distrital da Figueira da Foz
Cirurgia Geral
Oftalmologia
Medicina Interna
Ortopedia

Hospital Distrital da Covilhã
.1\nestesia
Urologia

Hospital Distrital de Castelo Branco
Medicina Interna
Otorrino laringologia
Cirurgia Geral

Centro Hospitalar Aveiro/Sul
Anestesia
Cirurgia Geral
Radiodiagnóstico
Urologia

HOSPITAIS ONDE JÁ SE REALIZARAM
INTERNATO DE ESPECIALIOADI;S
NOS ANOS ANTERIORES A 1979/80 E 1980/81
Aveiro Norte
Ci rurgia
Oftalmologia
(Continua na pág. 15)
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Fiscal idade

IMPOSTO PROFISSIONAL
Não resistimos à tentação de transcrever na íntegra
um texto publicado no «Bol etim do Contribuinte» e
emanado da Direcção de Serviços de Fi sca li zação
Tributária.
Trata -se. segundo tudo indica . de mais um episódio
de uma ofensiva que se está a desenrolar co ntra a
Classe Médica.
Com que intenções?
Vários raciocínios se podem fazer ..

MÉD ICOS- ADVOGADOS- AROU ITECTOS
ENGENHEIROS- ECONOMISTAS - FISCALIZAÇAO
1 -Tenho a honra de comunicar a V. Ex.a que o
nosso Excelentíssimo Director -Geral determinou. por
seu despacho de 17 de Agosto findo . que fosse reali za da ainda este ano nesse distrito. com prioridade.
uma rigorosa acção fiscalizadora do imposto profissiona l - conta própria das classes a seguir indicadas.
não obstan te as conhecidas carências de pessoal e os
a ser solicitados: Médicos . Advogados . Arquitectos .
Engenheiros e Economistas.
2 - As razões desta decisão resultam do fa cto de
nunca ter sido possível em algun ~· distritos fiscalizar
devidamente o aludido imposto. e de saber-se agora
com maior ce rteza que muitos dos contribuintes não
passam recibos mod. 2 e declaram rendimentos
bastante inferiores aos realmente obtidos .
3 - Os objectivos são assim de defesa dos interesses do Estado . na medida em que se procura .
por presunção fundamentada . estancar o caudal de
imposto em fuga ; e de integração da justiça e da equi dade tributárias . quando as mesma s se encontrem
distorcidas (além de outras. veja-se a situação desigual
dos empregados por conta de outrem. sujeitos ao
regime de retenção na fonte).
4 -A est ratégia caberá aos senhores Directores
de Finança s. sem embargo de no seu desenvolvimento
deverem considerar-se os pontos seguintes:

4 . 1 - A acção não deve ser já no estilo pedagó gico utiizado anteriormente nesta e noutras áreas de
fiscali zação. mas sim. conforme o refer ido no n° 3. de
sentido marcadamente preventivo-repressivo, com
pondera ção e ao mesmo tempo com firmeza . sem
complexos de qualquer espécie perante a posição
social dos contribuintes.
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4.2 -A referida acção consistirá na fiscalização.
propriamente dita. e na recolha de elementos (só os da
actividade de conta própria) que convenientemente
con frontados com os da próxima declaração mod. 1
permitam presumir com o possível rigor os rendimentos reais de cada um, a considerar na fixação
da matéria colectável.
Para o efeito devem :
a) A partir de fichas normais de fiscalização onde
previamente se tenha feito constar o nome dos
contribuintes. domicílio. local das instalações e
profissão. visitar-se os respectivos consultórios, escritórios e outros locais de trabalho. a fim
de contactar os próprios interessados. os empregados ou outrus pessoas, con forme as que
estejam presentes ou disponíveis. sempre de
modo a que não haja demoras incompatíveis
com o tempo de que se dispõe para analisar a
situação de todos os interessados.
O ideal seria colher em todos os casos os
elementos pedidos no boletim informativo. Mas
se tal não for possível ou se só for possível com
excessiva demora. interessa pelo menos colher
indícios que permitam fundamentar a presunção do rendimento ilíquido que se irá
propor.
No caso dos médicos deve fazer-se o
possível por examinar os livros ou blocos
de marcação das consultas,
b) Visitar-se as clínicas e casas de saúde (hipótese
dos médicos). as sec retaria s judiciais (caso dos
advogados). os Serviços de Obras das Câmaras
Municipais (caso dos engenheiros e arqui tectos). e Câmara dos Revisores Oficiais de
Contas (caso dos economistas). todos para
verificação dos elementos que interessem a
cada caso.
A visita às sec retarias judiciais destina -se a
averiguar se foi dado cumprimento ao determi nado no artigo 50° do Código do Impo sto
Profissiona l.
Em caso negativo deve notificar-se o chefe
da secretaria para fornecer os respectivos
elementos num prazo necessar iamente curto.
chamando à sua atenção para o preceituado no
artigo 69° do mencionado Código .
Nos casos desta alínea. as fichas dos elementos que respeitarem a contribuintes domi ciliados noutros d1stritos serão a estes remetida s
directamente .
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c) Consultar-se os processos individuais dos contribuintes. para verificação dos elementos
porventura neles incorporados.
4.3 - Os elementos para cada caso. sempre nas
fichas de fiscalização, são apenas os necessários ao
preenchimento do boletim informativo cujo modelo se
junta, no qual se pede a indicação de outros locais em
que o contribuinte também exerça a profissão de
conta própria.
Neste último caso o mesmo funcionário deslocar -se-á aos respectivos locais, se eles se situarem na área
do seu distrito, ou. no caso contrário. solicitará ao
distrito competente a recolha urgente dos elementos.
através da sua direcção de finanças .
4.4 -As fichas re spe itantes às diversas fases da
campanha juntar-se-ão na direcção de finanças , e a
informação relativa a cada contribuinte será prestada
apenas quando todas as fases estiverem completadas.
e juntos (alfabetados) os respectivos elementos
4 .5 - Haverá ern muitos casos rendimentos incon troláveis e difíceis de detectar. Não admirará, por isso,
que algumas vezes os montantes presumidos com
base em premissas erradas sejam inferiores aos
declarados.
Quando tal se verificar, é claro que estes últimos
rendimentos se sobrepõem aos rendimentos presu midos, podendo também acontecer que o confronto
das verbas constantes das declarações mod. 1 com as
indicadas nas informações dos técnicos, e das suas
origens, venha a provocar por parte dos chefes das
repartições de finanças a correcção para mais dos
rendimentos declarados ou dos informad os, co nforme as circunstâncias. Mas tudo isto mais tarde,
como é óbvio. quando da fixação.
4.6- Nos casos em que as despesas previstas
no n° 1 do artigo 10° do Código, a declarar oportunamente pelos contribuintes. excedem os limites da
respectiva tabela, as mesmas. embora documentadas, estão sujeitas a rectificação se os chefes das
repartições de finanças tiverem dúvidas em
aceitá-las e solicitarem nessa altura a sua fiscalização .
Também hipótese apenas para quando a fixação
4. 7 - Convém ter presentes as indicacões contidas no ofício n° 1012, de 10deJaneiro.de 1980.
desta Direcção de Serviços. em especial as que se
referem ao conceito de «fundamentação» e ao exemplo de cálculo de rendimento ilíquido no caso dos
médicos, a partir do número normal de consultas
diárias, do seu preço e do número de dias úteis
de. trabalho, em consultório próprio ou de policlínicas.
4.8 - Dado o melindre e a especificidade das
tarefas antes referidas. recomenda-se que em princípio
e por via de regra, elas sejam executadas por peritos
de fiscalização e técnicos ver ifi cadores colocados nos
distritos.
4.9 -A fiscalização e o cálculo ou presunção dos
rendimentos iniciar-se-á em princípios de Outubro e
deverá estar terminada em 31 de Dezembro.
5 - Dos resultados obtidos deverão os senhores
Directores de Finanças dar conta em relatório sucinto
até fins de Janeiro de 1982.
• O su blinhado é nosso.
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ATITUDE DA ORDEM DOS MÉDICOS
A primeira reacção da Ordem dos Médicos à
Circular acima transcrita traduziu-se no ofício endereçado à Associação Portuguesa de Hospitalização
Privada que a seguir incluímos, sem prejuízo de outras
acções que por certo irão ser desenvolvidas:
«Teve esta Ordem conhecimento que, na sequência
da «repressão» fiscal que se procura exercer sobre as
profissões liberais, e nomeadamente segundo normas
emanadas do Senhor Director dos Serviços de Fisca lização Tributária, estão fiscais inquirindo junto das
Clínicas, de qual a actividade Médica que aí se processou.
Lembra-se a essa Associação, e solicita-se que
transmita a todos os seus associados, que é violação
grave do segredo profissional a indicação aos referidos fiscais dos nomes dos doentes e tipos de
operações realizadas pelos diferentes Médicos, pelo
que devem estas abster-se da divulgação de quaisquer
desses elem entos. A indicação das operações rea lizadas e dos nomes dos doentes, poderão vir a sujeitar
quem forneça tais informações ao rigor da lei por
violação do segredo profissional.
Dada a urgência e gravidade deste assunto, muito
agradecemos a V. Ex.a a rápida informação dos vossos
associados .»

(Continuação da pág. 73)

Aveiro Sul
Cirurgia
Obstetrícia
Pediatria
Ortopedia
Oftalmologia
Estomatologia
Radiologia
Urologia (contestado pelo próprio H.)
Vi seu
Cirurgia
Obstetrícia
Ortopedia
Anestesiologia
Radiologia
Análises Clínicas
Guarda
Otorrinolaringologia
Pneumologia
Radiologia
Castelo Branco
Medicina Interna
Pediatria
Cirurgia
Otorrinolaringologia
Anestesiologia
Radiologia
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Congressos

11 ENCONTRO DE CENTROS DE SAÚDE
DO OESTE
O 11 Encontro de Centros de Saúde do Oeste realizar-se-á este ano nos dias 2, 3 e 4 de Dezembro, no
Teatro Eduardo Brazão, na Vila do Bombarral.
Cobrind o o grande espectro da In vestigação Intervenção em Cuidados Primários de Saúde. pretende
continuar o elo de ligação entre os Clínicos Gerais e os
Especialistas, os Administradores de Saúde, os Enfermeiros. os Técnicos Sanitár ios e os de Apo io Social e
os Acadêm icos. de vários pontos do País e In stituições
diversas.
Conta ainda com a co laboração de um espec iali sta estrangeiro na área de atendimento a Idosos. que
contribuirá com o con hec im ento e a experiênc ia dos
seus serviços para a ma is ampla discussão dos temas a
ela dedicados.
A experiênc ia do I Encontro de Centros de Saúde
do Oeste quanto á participação conjunta dos sectores
Básico. Diferenciado, Administração e Ensino da
Saúde, na abordagem do tema Cuidados Primários de
Saúde, foi genera li zadamente cons id erada de alto
interesse. Evidenciou , tanto a sua factibilidade local
como o vastíssimo campo de in vestigação que co ns·
titui, elemento pouco conhec ido entre nós. Foi prova
caba l de que a sua continuidade pode minorar a
grande lacuna de Formação em Serviço, no sistema
básico da Saúde, prática generalizada nos países mai s
desenvolvidos.
O programa do 11 Encontro de Centros de Saúde
do Oeste será divulgado brevemente.

•
DISPENSA DE MÉDICOS
Relativamente à dispensa de Médicos de comparência ao serviço para a participação em Congressos.
é o segu inte o teor da Circular Informativa n ° 58/81,
de 6/8/81, elaborada pela Secretaria -Geral do Ministério dos Assuntos Sociais, transcrevendo o despacho
do Ministro sob re o assunto:
«Com frequên cia é solicitada autorização ministerial para a di spensa de comparência ao serviço de
funcionários ou agentes administrativos vincu lad os ao
MAS, a pretexto de realização de congressos. seminários e reuniões similares.
Por norma tai s autorizações têm sido generica·
mente concedidas; quando o pedido dimana da entidade· responsáve l pela organização.
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Tal princípio geral ·manter-se-á, mas esclarece-se
que deve ser entendido no pressuposto de haver
efectiva conveniência para o serviço de que depende o
funcionário ou agente.
Competirá aos dirigentes dos serviços julgarem
dessa conveniênc ia , caso a caso »

•
AOS ORGANIZADORES DE REUNIÕES,
CURSOS E CONGRESSOS
O Conse lho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos so li cita a todos os Colegas responsáveis de
Sociedades Médicas, de Faculdades de Medicina de
Serviços Hospitalares e outras instituições médicas.
que não deixem de comunicar à sua Ordem todas as
reuniões Científicas que pensem vir a realizar no
futuro.
Torna-se absolutamente essencial uma coordenação de esforços evitando uma excessiva pu lver ização
de actividades nem sempre conducentes a uma verdadeira rentabilidade dos esforços postos na sua
Organização.
O Conse lh o Nacional Executivo pen sa que para
cada Especialidade deverá haver para além do res·
pectivo Congresso Nacional periódico e da eventual
organização do Congresso Internacional, cursos de
Pós-Graduação a nível institucional com registo de
presença e avaliação do aproveitamento e para além
de sessões Clínicas hospitalares, uni ou multi-disci·
plin ares.
Parece indispe nsável que a di spe nsa de comparência ao Serviço .deva ter em co nsideração o funcio·
namento dos mesmos e a comprovada utilidade para a
formação profissional dos Médicos que a elas vão
assistir.
O Conselho Nacional Executivo e o Conse lh o
Nacional de Ensino e Educação Médica muito gratos
ficarão aos Colegas que não deixem de tomar em
consideração o ac im a ex posto.
Frisa-se mais uma vez que a informação deve vir na
fase ainda de projecto e não pela forma até aqui
seguida, de informação sobre um programa definitivo
e a realizar a curto prazo.
O Conse lh o Nacional Executivo entende ainda que
deverão existir para estas reuniões científicas, e para
efeitos de ava li ação curricu lar, folhas de presença a
autenticar pelos responsáveis da Organização das
reuniões, e que sempre que possível, deverão fazer-se
após Cursos, provas de aval iação e aproveitamento e
nas quais poderá ter lugar privilegiado o teste de
esco lh a múltip la.
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Os Médicos, esses privilegiados

•

'!I

Até 1968 e salvo raras excepções, os Serviços
Oficiais de Saúde só davam aos Médicos empregos em
tempo parcial (assim chamados horários de 24 horas
semanais, mas aos quais se adicionavam serviços de
urgência, não remunerados, de mais de 24 horas por
semana, 8 meses por ano').
As remunerações eram baixas pois se entendia que
todos os Médicos iriam buscar o vercjadeiro salário à
sua Clínica Privada. «Esquecia-sen que o número de
Médicos aumentava e a Medicina, quase gratuita,
da Previdência Social, era sério concorrente da
profissão livre, particularmente para os Médicos
mais jovens,
Assim, só cinco ou dez anos após a formatura,
os novos Médicos conseguiam cobrir as despesas
de manter um Consultório aberto, situação um
pouco mais fácil de resolver na província do que na
cidade, mas sendo esta mais atraente do que aquela.
Tudo isto se passava após 4 anos de ensino primário,
7 anos de ensino secundário, um mínimo de 6 anos de
Curso Superior e ainda após 1972, mais dois anos de
Medicina tutelada. Assim, após 19 anos de estudos
teóricos e práticos e mais de 5 ou dez de exercíc io
profissional, por volta dos 30 ou 35 anos, pelo
menos, se atingia a autosuficiêncial Isto já sem
falar dos Especialistas que só o seriam pelos 35 ou
40 anos.
Daí que, em desespero de causa, o Médico
recorresse ao pluri-emprego e à dispersão de trabalho, que nunca desejou e aceitasse trabalhar nas
chamadas Caixas, já que delas necessitava para se
manter e aos seus .
Cada um desses empregos teve sempre direito
aos co mplementos de vencimento, constituídos pe los
Subsídios de Férias e Natal.
Acresce que as acumulações, em cargos do Estado,
só podem ser autorizadas pelo Governo, através do
Ministro da Tutela ou do próprio Conselho de Ministros,
por interesse público e não apenas porque o
Médico o solicita. Era assim o próprio Estado que,
objectiva e directamente, fomentava esse pluri-emprego por dele necessitar para a prestação de
c'uida,dos de Saúde às populações, nomeadamente
atr~vés d-Õ desacreditado «Sistema assalariado» das
Caixas . .
Na província sobretudo, o Médico trabalhava
tam-bém para as · Misericórdias e Casas do Povo,
tantas vezes de graça ou com gratificações irrisórias, que nem coragem havia de denominar
remunerações. O mesmo sucedia com os Médicos
Municipais, os grandes obreiros da assistência
médica às populações mais desfavorecidas da
periferia, hoje quase todos atingindo a terceira
idade, a tal ponto que jovens e progressistas
autarcas, eleitos após a revolução de Abril, já não
têm qualquer noção do que lhes devem e dos legítimos direitos que lhes assistem.
Em 1961 a Ordem dos Médicos propôs ao Governo
um plano de Carreiras Médicas que permitisse uma
assistência organizada e coerente e segurança aos
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Médicos, condições sem as quais todas as soluções
são inadequadas. Voltaram a discutir-se Carreiras
após o 25 de Abril e em fins de 1980 elas estavam
praticamente prontas e com o consenso genérico do
Governo e dos Médicos. Em 1981 porém o MAS/SES
entendeu voltar atrás, para mais uma vez reformular os documentos e lhes alterar a filosofia;
e o novíssimo MAS/SES - em que este último transita do Governo anterior. na qualidade de técnico mais
responsável pela so luções propostas, continua a não
propor e a não promulgar, as soluções correctas
que se impõem e a Ordem sugeriu.
Por outro lado, quando se procurava já ultrapassar a demagogia e irresponsabilidade do
«aptoH e «não apton e estabelecer parâmetros
válidos para as decisões a tomar, a SES volta a
demitir-se da sua responsabilidade e dei xa nas
mãos de Comissões de Curso, sem sequer tentar
ava liar da sua representatividade. a decisão de distribuir os Médicos pelo País levando a que, na prática, tal
se faça por sorteio. Esquecem-se parâmetros definidos na Lei, esquece-se a valorizaçao do mérito,
esquece-se a problemática da família e volta-se
para trás, no sentido negativo que tal opção
comporta.
Será privilégio depender da moeda ao ar?
Será privilégio se rem os Médicos, à partida, os
licenciados mais mal pagos na função pública,
estando uma letra abaixo de todos os outros?
Será privilégio estar prometida, desde há três anos,
a correcção dessa anomalia, sem ela se concretizar e
sem garantia explícita da sua correcção futura, com a
retroactividade que a justiça impõe e a moral defende?
Será privilégio continuarem a aguardar por
Carreiras Médicas correctas, estáveis, úteis ao
País e aos Médicos?
Será privilégio ter feito Concursos de qualificação e aguardar a posse há quase 2 anos, com
as consequentes perdas de remuneração diferencial
como sucede a numerosos Médicos Hospitalares?
Será privilégio serem os Médicos forçados a deslocar-se para a província, contra os seus interesses
imediatos, mas porque o exige a saúde das populações?
Será privilégio que o trabalho voluntariamente
dado às Misericórdias, agora Hospitais do Estado,
ou o trabalho nas Casas do povo, não seja contado
para efeitos de diuturnidades e reforma, ou que o
«realn tempo completo, dado nos Hospitais antes
de 1968, só conte como tempo parcial e para o
mesmo efeito?
Será privilégio os Médicos das «Caixas>> serem os
únicos trabalhadores das mesmas que ainda não
viram o seu vencimento actualizado de acordo com
os aumentos dados à Função Pública?
Será privilégio os Médicos da Caixa serem os
únicos trabalhadores das mesmas que ainda não
viram os seus subsídios de transporte actualizados7
Será privilégio pretender retirar-se aos Médicos
das Caixas os complementos de vencimento consti-
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tuídos pelos Subsídios de Férias e Natal, que sempre
receberam desde que instituídos? E isto quando nem
sequer ainda optaram pela Função Pública. à qual o
Decreto-Lei 496/80 se aplica . e quando a legislação
em vigor - Decreto 373/79. Estatuto do Médico,
garante a acumulação 7
Será privilégio nos raros casos em que requ ereram
nos Serviços Médico-Sociais a integração na Função
Pública ao abrigo do Decreto-Lei 124/79. passados 2
anos, aguardarem ainda que tal se concretize. com os
negativos reflexos na qualidade da reforma a obter?
Será privilégio receber esses subsídios sobre o
horário de 36 horas, no Serviço Médico à Periferia. quando a Lei obriga a um trabalho de
45 horas?
Será privilégio cerca de 50 % dos Médicos das
Caixas não terem contrato escrito e poderem por
isso ser «despedidos em qualquer momenton,
como tarefeiros que são?
Será privilégio que os contratos feitos nos
últimos anos nos SMS sejam apenas de 6 meses e
não existam qua1squer garantias da sua renovação?
Será privilégio que se queira forçar ao abandono
de «tempos de Caixa)) actualmente em vigor, à revelia do que expressamente determina a Lei (Decreto
373/79- Estatuto do Médico) e isto sem se terem
definido as novas Carreiras e novas estruturas oficiais
de Saúde7
Será privilégio estarem os pagamentos das Convenções feitas entre a Ordem dos Médicos e a SES/
/Serviços Médico-Sociais atrasados de cerca de 6
meses quando o prazo era de 50 dias? Será justo e
legal estarem as estruturas do Estado a viver à
custa do esforço dos Médicos?
Será privilégio da Classe que o doente pague taxa
moderadora muito maior se vai ao Médico da Convenção do que se recorre directamente à Caixa ou
mesmo nada se vai aos Hospitais?
Será privilégio exigir o Estado, que não paga,
que o Médico lhe pague os juros da Lei, se o
Médico tem de recorrer a empréstimos da Banca
Estatizada para satisfazer os seus compromissos com
pessoal e fornecedores - que estes não podem
esperar?
Será privilégio que as próprias contribuições à Previdência devidas por esse mesmo pessoal sejam rigorosa e inflexivelmente exigidos nos prazos da Lei?
Será privilégio os Médicos do Serviço Médico
à Periferia não receberem o subsídio de tempo
exclusivo, durante o período em que foram obrigados a essa exclusividade 7
Será privilégio os Médicos de Valência serem
pagos como Clínicos Gerais e não como Especialistas que são e cujas funções efectivamente exercem 7
Será privilégio que os Médicos Adidos, regres sados do Ultramar não tenham visto em muitos
casos a sua situação regularizada?
Será privilégio que os aumentos previstos no
Estatuto do Médico ainda não tenham sido aplicados a todos os Serviços Oficiais de Saúde por
falta das correspondentes Portarias previstas no
Estatuto do Médico já aprovado há mais de 2 anos?
Será privilégio que os Médicos da GNR, por acto
absurdo e prepotente do Senhor General Comandante.
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tenham visto subitamente retirado o seu direito
a férias remuneradas, direito inalienável de que
usufruíam alguns há mais de 20 anos?
Será privilégio que os Médicos de muitas empresas
públicas nãb vejam garantid os os mesmos direitos e
regalias de que beneficiam todos os que, além deles, aí
prestam serviço?
Será privilégio que os Médicos Municipais continuem
a receber uma miserável «gratificação)), de menos de
3000$00, porque algum as autarquias se recusam
a cumprir a Lei?
Será privilégio que o MAS pretenda que os
Médicos passem a descontar em 1982 o seu
imposo de funcionários públicos, mais 15% sobre
as remunerações da Clínica Livre através da Previ dência dos Independentes - mesmo quando já têm
assegurada essa Previdência pelo Serviço Oficial em
que trabalhem, mais o Imposto Profissional da
Clínica Livre, mais o Imposto Complementar?
Será privilégio a agressiva campanha de fiscalização
sobre impostos relativos à actividade profissional
médica e os descontos maiores que incidem sobre os
seus recibos que sobre os das outras profissões
liberais?
Será privilégio ainda não ter a garantia de descontar para efeitos de imposto profissional tudo
aquilo que efectivamente se gasta com a valorização profissional e melhoria de condições do
próprio trabalho, ficando tal entregue ao livre arbítrio
dos Chefes de Finanças. cada qual com seu critério?
Será privilégio trabalhar 24 ou mesmo 48 horas
seguidas num Serviço Hospitalar de Urgência
como sucede por vezes sobretudo fora das grandes
cidades?
Será privilégio verificarem-se dificuldades no pagamento dessas horas e serem depois os Médicos
acusados de ganhar demais quando se usam os
critérios normais de pagamento garantidos por
qualquer C. C. Trabalho?
Será privilégio a campa nha difamatória sistematicamente feita contra os Médicos por certos grupos e
meios de Comunicação Social?
Será privilégio ter, por dever profissional, que
atender a qualquer hora, de dia ou de noite, os que
dele necessitem, mesmo com sacrifício pessoal
manifesto e desde que o doente não tenha outro
recurso?
Serão privilégios dos Médicos ou pelo contrário
direitos dos doentes, a liberdade de escolha, a
independência profissional, o sigilo a que se obrigam, o aperfeiçoamento a que se comprometem e
lhes tira horas e horas de sono e de lazer?
Será privilégio estar à beira do desemprego ou
do sub-emprego porque os responsáveis não têm
tido a coragem de implementar um número programado (numerus clausus). realista, de· acesso às
Faculdades de Medicina?
São realmente os Médicos uma Classe privilegiada no nosso País?
Será justa a tentativa frequente de demagogicamente os tentar responsabilizar pelas deficiências das estruturas de Saúde existentes?
Será honesto tentar fazê-lo bode expiatório de
todos os males; do absentismo e excesso de refor-
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mados à mortalidade infantil e à desorganização do
Sistema de Saúde?
A tudo isto respondemos clara e frontalmente:
basta de tantos privilégiós!
Os Médicos reu nidos à volta da sua Ordem não
estão dispostos a permitir que a situação se mantenha.
Não só para seu bem mas pa ra bem dos seus doentes,
ao serviço dos quais devem pôr a sua ciência e consciência, com responsabilidade, mas conscientes não
só dos seus Deveres mas também dos seus Direitos.
- Cada
deve ter aquilo que merece: estão ou não
os Médicos, sem perder de vista a grave situação que

um

o País atravessa, dispostos a lutar em conjunto,
ultrapassa ndo o se u tradicional individualismo naquilo
que este pode ter de negativo e a aceitar que só
actuando com dignidade, no cumprimento dos
Deveres, têm autoridade moral para reivindicar
direitos, mesmo legítimos?
Da resposta a esta pergunta, feita em consciência por cada um e da sua disposição em ultrapassar divergências de pormenor, comodismos
e mesmo cobardias, resultarão as perspectivas de
futuro para a Medicina e para a Saúde em
Portugal.

POSIÇÃO DO SINDICATO DOS MÉDICOS DA REGIÃO SUL
PERANTE A TENTATIVA DE READMISSÃO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA
SUL-AFRICANA NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUNDIAL
É o seguinte o texto de um comunicado do Sindicato dos Médicos da Região Sul, datado de 23 de
Setembro de 198 1 :
«0 Sindicato dos Médicos da Região Sul no conhecimento de que na agenda de trabalhos da XXXIV
Assembleia Geral da Associação Médica Mundial a
realizar em Lisboa de 28 de Setembro a 2 de Outubro,
está incluída a readmissão da Associação Médica da
África do Su l, tem o dever de alertar a opinião pública
para esta iniciativa integrada sem _ dúvida na movimentação das forças -reaccionárias mundiais no sentido de demover o peso ·da condenação feita pelas
Comunidades das Nações à República Sul-Africana .
Toda a act.uaçao ·da Associação Médica Sul-Africana, inseparável da conjuntura social e política vivida
naquele país, está em total desacordo com os mais
elementares princípios de ética médica, consagrados
pela Associação Médica Mundial, a qual, desde os
seus primórdios não permite que a mais leve descriminação racial interfira nos seus trabalhos ou em
quaisquer relações internas ou externas.
A Associação da África do Sul foi excluída da
Associação Médica Mundial em 1976 por aceitar o
regime racista com todas as implicações que o mesmo
representa nas relações entre os seres humanos.
O recente caso de tortura até à morte do na cionali sta - Steve Biko - com a conivência de médi cos
sul-africanos e a escandalosa cobertura que Ines fo i
dada pela Associação Médica Sul-Africana demonstra
que esta continua a não poder ser considerada como
uma associação de Médicos.
O Sindicato dos M~dicos da Região Sul considera
inadmissível que a Associação Mundial tenha escolhido
o nosso país para tentar a impossível readmi ssão da
Associação Médica Sul-Africana e exprime o seu
repúdio por quaisquer tentativa s nesse sentido.
A Direcção .»
Face a este teor, foi remetido à Direcção daquele
Sindicato, o seguinte ofício:
«Exmos. Colegas,
Face à posição pública do Sindicato dos Médicos
da Região Sul perante a tentativa de readmis são da
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Associação Médica Sul-Africana na Associação Médica
Mundial, vimos informá-los de vários pontos que
devem se r certamente desconhecidos dos Exmos.
Colegas.
Em primeiro lugar a Associação Médica da África
do Sul nunca foi excluída da Associação Médica
Mundial , apenas a tendo abandonado em 1976 pelo
Governo do Japão não ter concedido visto aos Médicos
sul-africanos para se deslocarem àquele país, durante
a realização de uma reunião da Assembleia Médica
Mundial.
Por outro lado, a Associação Médica Sul-Africana
nada teve que ver com a lamentável morte de Steve
Bicko, preso na África do Sul.
Quer no relatório de esclarecimento que foi enviado
pela Associação Médica Sul-Africana, quer ainda pelas
declarações expressas dos seus Delegados na Assembleia da Associação Médica Mundial, foi declarado que
os Médicos Sul-Africanos não exercem qualquer
descriminação no tratamento dos seus doentes e por
outro lado se comprometem a cumprir integralmente
os Códigos Éticos da Associação Médica Mundial.
Queremos ainda informar que de modo algum
aceitamos que possa ser confund ida a Profissão de
Médico com a Po lítica dos respectivos Governos e que
se alguma profissão existe que possa estabelecer uma
ponte de ligação de fraternidade humana é a da Profissão Médica•, não devendo de modo algum impedir-se
essa mesma confratern ização dentro do respeito das
regca s Éticas fundamentais da Profissão.
A Ordem dos Médicos de Portug al opõe-se frontalm ente a qua lqu er forma de segregação por orienta ção Política, Religiosa ou outra, e pensa que a segregação dos Médicos da África do Sul apenas conseguiria ter consequências nocivas na Saúde das Popu la ções daquele país, seja qual for a sua cor, Religião ou
convicação Política.
É firme convicção desta Ordem que se deve fazer
política de Saúde mas não política com a Saúde, e que
é fundam enta l não con fundir as acções dos Médicos,
como profissionais, das políticas dos respectivos
Governo s.»
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