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Não é previsível nem possível que o panorama de Saúd e em Portugal possa
mudar de forma radical em 1980.
Pode. pe lo contrário. passar-se da demagogia da s fal sas promessas para um
caminho de verdade e realismo, de que os político s até agora têm andado ba stante
arredados .
E com grandes esperança s que encaramos o ano dé 1980. sobretudo porqu e
confiamos na revogação da Lei de Bues do Serviço Nacional de Saúde,
promulgada pela anterior Assembleia da República • a ua substituição por um
sistema mais humano, mais eficaz e mais adequado ês necessidades naciol)ais e ao.s valores que tradicionalmenttt a Me_dicina sempre tem defendido.
O sistema que até agora nos foi proposto era retrógrado e necessita-se de um
sistema verdadeiramente progressista, na medida em que utilize o que de
bom há na edicina individual, nomeadamente a liberdade e a independência
e, simultaneamente, proceda de uma forma equitativa sob o ponto de vista
social e de satisfação dos interesses legítimos da comunidade.
O que a Ordem dos Médico s se mpre tem pretendido é um sistema de equilíbri o
que co ntemple direitos e deveres. do médico e do doente. e uma re lação equilibrada
entre os três elementos bá sicos. qu e são os doi s já referido s e a comunidade em qu e
se in serem .
Foi recentemente promulgada uma catadupa de documentos que, ao
inserir-se na Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde aprovada, peca
necessariamente de pecado original, razão pela qual se impõe, senão a sua
revogação na totalidade, pelo menos a sua suspensão, até ser revista a sua
filosofia de base. Não somos negativos ao ponto de di zer que tudo o qu e o V Gove rn o
promulgou está errado . ma s pen samos que quand o há um vício fil osóf ico de base
·será apenas remendaruma manta de retalh os qu e co ntinuam ente se vai es bura cand o
de novo o não ir logo e directam ente ao cern e do problema.
A Ordem dos Médicos manterá, como é evidente. a sua total independência do poder político e portanto manter-se-á com o espírito de apoio
crítico que manifestou a todos os Governos até hoje e desde que os seus
actuais Corpos Gerentes estão em actividade. Não se pode confundir esse
apoio crítico no entanto. com uma aceitação subservie nte. co mo a Cla sse já bem
demon strou na greve qu e lhe foi imposta . para a ace itação do Estatuto do Médico.
Para além de revi são da legi slação recentem ente promulgad a. alguns aspectos
assumem prioridade, quer porque interferind o directam ente nos cuidad os a
prestar às popula ções. quer porque fa ze nd o-o indirectamente. através do refl exo q ue
(Continua na pág. 5)
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têm na actividade profissional não só dos Médicos
mas também dos outros elementos da equipa de
Saúde. Se nio é possível tudo fazer num dia, é
pelo menos possível lançar as bases e começar a
caminhar certo. Por esse caminho certo passam, em relação aos problemas práticos da Saúde:
o aperfeiçoamento e universalização real das
acções de Medicina Preventiva, nomeadamente as
vacinações; as campanhas de educação e higiene
do meio ambiente, do ensino de uma alimentação racional - com os produtos mais facilmente
acessíveis em cada área; a implementação de uma
rede de comunicações e transportes que permita a deslocaçio fácil dos doentes a locais
onde possam ter efectivo tratamento; o equipamento em pessoal e recursos humanos, nomeadamente Médicos, dos hospitais distritais e de Centros
de Saúde colocados em pontos estrategicamente situados; a implementação urgente da
Carreira da Clínica Geral; o estabelecimento de
serviços de apoio médico permanente no ambulatório e internamento, actuando nomeadamente aos fins de semana, domingos e feriados.
Para os profissionais, torna-se necessário
definir as suas Carreiras, actualizar e rever o
Estatuto do Médico na parte que não ficou suficientemente esclarecida ou resolvida, e organizar as
estruturas de Saúde de tal maneira, que os
~édicos possam ter a noção de quais as perspectivas que o futuro lhes abre, no seu País, no
seu campo profissional. Como é evidente, isto não diz
apenas respeito aos médicos, mas também aos outros
profissionais. E aqui cabe lembrar a necessidade
absoluta de estabelecer um unumerus claususn
extremamente restrito em Medicina, já que temos
potencialmente médicos em excesso com previsível
subemprego e mesmo desemprego maciço em anos
futuros, e por outro lado, abrir novas Escolas de
Enfermagem e Cursos de Técnicos paramédicos,
dos quais o nosso País tem grande falta. Basta dizer
que, na maior parte dos países civilizados, se considera que a proporção Médico/Enfermeiro deve ser
de 1 para 3 e no nosso país é de cerca de 1 para 1,3.
Isto significa que nos faltam largos milhares desses
profissionais, que as actuais Escolas de Enfermag~m
são incapazes de produzir na quantidade requerida.
Importa pois alargar ao máximo a capacidade formativa das Escolas e formar novas Escolas de Enfermagem, sem o que o problema da Saúde dificilmente
se poderá resolver satisfatoriamente.
Em relação ao espírito que informa o Serviço de
Saúde importa dar ao doente a noção de que é
um cidadão responsável e que, como aliás define
a Declaração dos Direitos do Homem, deve lutar para
Ordem dos Médicos

prover às suas próprias necessidades e às do seu
agregado familiar, e acabando de vez com a ideia
de que tudo compete a um Estado omnipotente
que, a bem ou a mal, quer queiramos quer não,
nos dá aquilo que entende que serve para a
nossa felicidade e todos sabemos nem sempre
coincide com o real.
Finalmente , importa lançar as bases de um
.Instituto Nacional do Seguro de Saúde e implementar um sistema dentro das linha s definidas pela
Ordem dos Médicos . Um Seguro de Saúde permite uma igualdade de tratamento de todo o
cidadão com universalidade de prestações, dentro de um critério de justiça e moderação nos
aspectos financeiros, devidamente controlados,
e ao contrário do que tem sido apregoado por políticos demagógicos e por alguns bem intencionados
mas menos esclarecidos, não levará à ruína mas· torr1ará sim mais económicos os serviços prestados do
que o actual sistema caxificante e burocratizado. Com
um sistema de Seguro de Saúde assegurar-se-io
os cuidados básicos mínimos a toda a população
e, depois, de acordo com as opções de cada um,
poderão surgir ou não, seguros complementares
de doença para a eventualidade de obtenção de
tratamentos em condições particulares, nomeadamente quartos particulares, etc. O seguro de base
assegurará no entanto pelo menos o tratamento
hospitalar numa enfermaria ou o tratamento de
doentes crón icos, etc. Impor-se-á no ent~nto sempre uma taxa moderadora, ou seja, uma participação activa do utente em tudo o que não venha
a desequilibrar o seu orçamento familiar. De
resto, não se compreende por q~e é que se
aceita com facilidade a contribuição necessária
para prover à alimentação, habitação e a outros
aspectos essenciais à vida humana e se pretende excluir a Saúde. É uma verdade evidente que
quem não tem que comer, nem sequer chega a precisar de ter médico. Julgamos de certo modo irresponsável falar em Medicina gratuita, quando se sabe
que alguém terá de a pagar por aí se pode aquilatar da
cred ibilidade de quem o afirma, tendo a noção perfeita
da sua impossibilidade. Por outro lado, é interessante
verificar que muitos dos defensores do projecto
aprovado na Assembleia da República e proposto pelo
Partido Socialista - de Estatização da Medicina em
Portugal. quando se encontram em apuros, recorrem
às clínicas privadas, como o Hospital Particular, a Cruz
Vermelha, etc., e que não prescindem do seu Médico
pessoal. .. Era esta incoerência que era bom acabar,
para que todos compreendam que é no respeito
dos valores tradicionais da Medicina que está a
melhor solução para o problema, quer para o
doente, individualmente, quer para a comunidade de que faz parte.

António Gentil Martins
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Relações internacionais

O Presidente da Ordem
dos Médicos eleito Presidente
da Associação Médica Mundial
para o biénio 1981 -82.
Lisboa sede do XXXIV Congresso
Mundial (27/9 a 3/10/1981)
A Assembleia Médica Mundial constituiu o
clímax do nosso progressivo envolvimento além
fronteiras e traduz de forma irrefutável o reconhecimento da Comunidade Médica Internacional pela nossa luta em prol de uma Medicina
qualificada e pela dignidade do Médico.
O Presidente da Ordem, António Gentil Martins e a título pessoal como manda o regulamento da AMM, foi eleito Presidente para o
biénio 1 981-1982 e nessa qualidade presidirá à
XXXIV Assembleia a realizar em Lisboa de 27 de
Setembro a 3 de Outubro de 1 981 .
António Gentil Martins, na sua qualidade de
Presidente eleito passou desde já a fazer parte
da Comissão Executiva da AMM e também das
Comissões de Ensino Médico e de Estatutos e
Regulamentos. Nesta qualidade estará presente
na reunião do Conselho desta organização a realizar em Nova Orleans, de 23 a 28 de Abril
de 1980.

REUNIÃO EM PORTUGAL
DO GRUPO G.I.P .E.
(GRÉCIA, ITÁLIA, PORTUGAL, ESPANHA)
Vai efectuar-se na sede da Ordem. em 5 de Maio,
uma nova reunião dos Presidentes das Orde ns e Orga nizações Similares dos países acima referidos e cujo
objectivo é fundamentalmente es tud ar problemas
comu ns e nomeadamente na óptica da futura integração europeia.

OBRIGAÇÕES DOS MÉDICOS MUNICIPAIS
Artigo 150. 0 do Código Administrativo
Incumbe obrigatoriamente aos médicos muni cipais:

1

°

2°
3°
4°

REUNIÃO EM PORTUGAL
DAUEMS

5°

(UNIÃO EUROPEIA
DE ESPECIALISTAS MÉDICOS)
Vai efectuar-se pe la primeira vez em Portugal a
reunião do Co nse lh o Geral da U EMS, que terá lugar
na Fundação Ca lous te Gulbenkian em 2 e 3 de Maio
de 1980.
Desde já se convidam todos os membros
das Direcções dos Colégios de Especialidade
e os Presidentes de todas as Sociedades Médicas do País para estar presentes e participar na
Sessão de Esclarecimento relativa a problemas
relacionados com a futura integração europeia
que será tratada em 11Mesa Redondan no dia 3 de
Maio pelas 1 5 horas no anfiteatro 2 da Fundação Calouste Gulbenkian.

6

6°

7°

8°

Curar gratuitamente os pobres, os expostos,
as c rian ças de9validas e abandonadas e os
presos e acu d ir às c hamada s de urgência
que. a qualquer hora, lhe s seja m feita s;
Fazer a ve rifi cação de óbitos, quando não
tenha havid o assistência médica;
Proceder às vacinações e revacinações;
Fiscalizar a higiene escolar;
V er- ificar e cer tificar a aptidão fí sica das amas
nomeadas pela câmara, vigiar a aleitação e o
bom tratam en to da s crianças expostas, abandonada s ou su bsidiada s e dese mpenhar as
o briga ções que os regulamentos lhes imponham q uanto à fiscal ização m édica e higiene
dos serviços da infância desvalida;
ln speccio nar. nos armazéns. depósitos e
lugares de venda. os géneros alimentícios
e bebida s;
Proceder à in specção e revisão m édi cas que
devam se r feita s a indivíduos provindos de
portos e lugares infecc ionad os;
Tomar parte nos exames, visi tas e diligên c ias sa nitárias em que o seu concu r so seja
necessá rio o u imposto pelas leis, regulamentos ou posturas muni c ipais;
(Continua na pág. 1 7)

Ordem dos Médicos

Medicina do Trabalho
ESPECIALISTAS
DE MEDICINA DO TRABALHO

°

Rectificação da notí cia in ser ida no n 1 da Revista
da Ordem dos Médi cos. da pág. 16. Janei ro de 1980.
O Co nsel ho Naciona l Executivo da Ordem dos
Médicos. de acordo com a sua resolução de 13 de
Janeiro de 1979, pela qual foi criada a Especialidade
de Medicina do Trabalho . apreciou alg uns currícu la
e des ign ou como especialistas. que iriam constitui r a
Comissão Nacional de Avalia ção Curricular:
Álvaro Freitas Gomes Durão
Rica rd o Jorge Rib eiro Bravo
Cipr iano Gonçalves de Sousa
Com base na apreciação e pa receres produzidos
pela Comissão Nacional de Avaliação Curricular.
criada especialmen te para este fim . o Conse lh o Nacional Executivo ratificou pareceres sobre os processos
de candidatura dos seguintes médicos que são co nsiderados especia li stas em Medicina do Traba lho :
Artur Ernesto Moniz
Altamiro Teixe ira Lopes Ferro
Firmino dos Santos Fernandes
João Vasconcelos da Costa Leite
Jorge Artur Oliveira Leão
José Carlos Gomes M eleiro
Lu cian o Artur Fer reira de Brito
Adriano Pinto da Fonseca
Alcides Matos Bizarro
Á lvaro Luís Costa de Sousa Ramos
América Cardoso da Sil va
António Abecassis de Vargas Santos Pecegueiro
António Carlos Santos
António da Costa Campos Loução
António Guilhermino Sa ntos de Sousa
António Saturn in o Subtil Roque
Armando Resende Rodrigues
Augus to Máximo Lourenço António Boffa Molinar
Carlos Manuel Jordão Pereira
Car los Octávio Torres Cruz e Ol iveira
Estela dos Remédios Frei tas Durão
Evaristo Pesta na Marques
Fern ando Cisne iros Ferreira Horta e Costa
Fernand o Manuel Bonito da Conceição
Fernando Manuel de Mira Canela
Fran cisco Jaime de M esq uita e Queiroz Ma chado
Fran cisco Ram os Nun es
Franc isco de Sousa Lé
Henriqu e José Ferrei ra Gonçalves Lecour de Menezes
Jaime Ramiro Nun es de Carvalho
João de Faria Cortesão Casim ira
João Gerardo Vieira Li sboa
João Sa lvador Marques da Silva Júnior
Joaqu im Manuel Netto de Jesus
Jofre Pinto Fernand es
Jorge Manuel Castro Quaresma e Valadares Sousa
Ordem dos Médicos

José Albuquerque Manso Preto Rodrigues
José Cardoso da Rocha
José Carlos Ferrei ra Leitã o
José Manuel Caeiro da Cunha Rego
Jo sé Pereira da Cruz
José Rebelo Cardoso
José Rego Viana Correia da Silva
José V ictor Fria s dos Santos Costa
Luí s Maria Garcia Ribeiro
Manue l Fernando Soares Pego
Manuel Guimarães Rocha
Maria Alba Anselmo Barros de Castro
Maria Fernanda Guimarães Santos Bacelar
Maria Manuela Barbosa Ferraz de Abreu
Maria Teresa Boa vida de Oliveira Barros
Mário Canin has da Fonseca Pires
Mário Duarte Costa Silveira
Mário Humberto de Faria
Miguel Monteiro Martin s de Matos
Raul da Aséenção Pereira Gonça lves
Rui Chambers Tasso de Sousa Rocha Leite
Ter tuliano Lopes Soares
Vasco Artur Corrêa d'Aimeida
Vasco Gouve ia Jorge Ramo s
No que respeita aos cand idatos inscritos na
Região Cent ro. foram cons id erados como reunindo
todos os condic ionalismos à excepção do Curso pós-gra d uação em Medicina do Traba lh o. podendo se r
inscritos como especial istas se num prazo de três anos
comp r ovare m que frequ entaram com aproveitamento
este Curso. os seguintes médicos:
António Pinto Fernando Pega
Carlos Henrique Pereira Amara l
Jacinto Lalanda Ribeiro
José Esperança Ferreira Lourenço
José do Na scimento e Costa
Manuel Luí s das Neves Viegas
Rogério Ta va res Pinto
Rui Acácia da Silva Lu z
O Conselho Nacional Execu tivo igualmente deli berou conceder o título de especial ista em Medicina
do Trabalho. tendo em atenção os rele va ntes serviços
à causa deste Ramo M éd ico a:
Artur da Costa Andrade
Carlos A lber to Gonçalves Tavares
Este s dois títulos cor re spondem ao r-econhe ci men to da acção de senvo lvida pelo Colega Costa
Andr·ade no alicer·çamenlo do ensino da Saúde Ocupa cional no nosso país. havendo si do o primeiro pr-o fe ssor da discrplina na Escola Nacional de Saúde Pública
e pelo Colega Carlos Ta vares. q ue prestou todo o seu
dinami smo à projecção atingida pelas Jornadas Médi cas da Figueira da Foz. de que é Secretárro-Geral.
As reclamações que os cand idatos entendam
dever fazer terão que ser apresentadas no prazo de
60 dias após a publicação desta informação na Revi sta
da Ordem dos Médicos.
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Conclusões do 2. 0 Plenário dos Conselhos
Regionais da Ordem dos Médicos 27/1/79

1) Ratificação por" unanimidade e aclamação das
Bases do Serviço Nacional de Saúde - Ordem
dos Médicos. documento já oficialmente entregue aos órgãos de soberania (53 votos)

compete fixar os honorários Clínicos e aprovar
convênios bem como os competentes Regu lamentos. Todos os contratos celebrados
deverão subordinar-se à regulamentação estabelecida pela Ordem e à sua disciplina, sendo
irregu lares os que o não façam. Não estando
ainda estabelecido um contrato tipo e aprovadas tabela s. ó que aliás se espera ter muito
em breve. os actuais contratos deverão ser
considerados como a título precário e os
Médicos deverão informar a Ordem dos contratos que actualmente estejam a cumpr ir ou
venham a estabelecer.

2) Aprovação por unanimidade e aclamação de
moção afirmando «0 Plenário dos Conselhos
Regionais da Ordem dos Médicos confia que
os órgãos de soberania terão a lu cidez suficiente para que. ultrapassando sensibi lidades
partidárias e tendo em vista apenas o interese
do País e o direito à saúde das Populações.
adaptem como seu o projecto de S.N.S. proposto pela Ordem dos Médicos e aprovado
por unanimidade e aclamação por este plenário» (47 votos).

5) Aprovação por unanimidade de que. «Face aos
problemas de distribui ção de Médicos pelos
Serviços Periférico s» «Deve sempre tomar -se
em consideração a livre opção de acordo co m
os critérios titulado s na lei» e «igualmente os
problemas soc iais. nomeadamente os resultantes de família constituída e em especial de
filhos menores. só como último recurso e
perante igualdade de qualificações e circunstâncias, se admitindo a distribuição por simples sorteio».

Realizou-se na Sede da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, no Porto, em 27 de Janeiro
de 1979, pelas 15.30 hora s. o 2° Plenário dos Conselhos Regionais da Ordem dos Médicos, sua Assembleia Médica Naciona l e órgão máximo de soberania.
Dele importa realçar sobretudo algumas deci sões
e recomendações.

3) Aprovação de uma moção dando à Secretaria
de Estado da Saúde o prazo de um mês para
que o Esta tuto do Médico nos Serviços Estatai s do Serviço Nacional de Saúde, seja enviado
para promulgação. Há mais de dois anos que
os Médicos aguardam essa promulgação ,
sucessivamente prometida e em seguida prote lada, pelos diversos Secretários de Estado.
A paciência dos Médicos não sendo ilimitada,
caso a si tuação não se re so lva . estes terão de
lutar. dentro das limitações impostas pela
deontologia e as cond ições do País, até que
seja feita justiça. A inefi cácia demonstrada
pelo actual Secretário de Estado. não obstante
ser conhecedor dos problemas da saúde. por
ser médico e pelo exercício das suas funções.
é considerada inaceitável (40 votos a favor
e 2 brancos).
4) Aprovação de duas moções lembrando aos
Médicos e informando os organismos estatais
(nomeadamente os Serviços Médico -Sociais).
para-estatais ou outros, que é à Ordem que
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6) Apoio, por 54 votos a favor. 1 contra e
3 abstenções. à posição assumida pelo Conselho Nacional Executivo quanto ao não
reconhecimento automático dos actuais graus
de Carreira Hospita lar nas especialidades médicas para fins da atribuição do título de Especialista pela Ordem dos Mécidos e para o qua l
exige avaliação própria.
7) Criação por unanimidade de dois novos Con selhos Nacionais Consultivos: um, para os
Médicos trabalhando por conta de outrém
e outro para Avaliação do exercício da acti vidade médica. Este último tem como principal objectivo ocupar-se da elevação e controlo da qualidade do acto médico. nomeadamente nos seus aspectos em inentemente
técnicos e que só um Médico poderá avaliar
correctamente: tal avaliação transcende os
aspectos puramente deontológicos ou disci plinares já contemplado s na lei (Estatuto da
Ordem dos Médicos).
(Continua na pág. I 7)
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Defesa sócio-profissional

ESTATUTO DO MÉDICO
EQU IVALÊ.NCIAS
Ao abrigo do Estatuto do Médico e conforme consignado no Artigo 21, todos os
Médicos trabalhando nos Serviços Oficiais de
Saúde cujas situações não se encontrem previstas nesse Estatuto, deverão ser estas actualizadas por Portaria co~junta dos Ministros da
Tutela, das Finanças, dos Assuntos Sociais e do
Secretário de Estado da Administração Pública.
Solicita-se pois a todos os Colegas trabalhando
em instituições que possam cair no âmbito
deste Artigo 21 do Estatuto que, com a maior
urgência, proponham à Ordem qual a equivalência a que se julgam com direito, a fim de a Ordem
poder interferir junto do Governo no sentido da
promulgação urgente das referidas portarias.

MÉDICOS DO MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA
Aplicação do Estatuto do Médico
Carta enviada ao Sr. Mini stro da Justiça .
Aos médicos trabalhando na Prisão-Hospital de
S. João de Deus, em Caxias, deverá , como todos os
outros que trabalham nos Serviços Oficiais de Saúde
aplicar-se o Estatuto do Médico . Sabemos que os
médicos desse hospital são todos Especialista s, e como
tal deverão pa ssa r a ser remunerados segundo essa
categoria.
Muito lhe agradecemos todo o interesse que
dedique a este assunto, envia-lhe os melhores cumprimentos.

António Gentil Martins

O PROBLEMA
DAS NOVAS TABELAS
DE ACTOS CIRÚRGICOS DOS S.M.S.
Em encontros havidos com o anterior SES foi
focado o problema da actualização das Tabelas dos
Serviços Médico-~ociais, nomeadamente no que respeita à Cirurgia. Conforme consta das informações
que o Dr. Ramos Dias em nome da hospitalização
privada forneceu, ficara acordado pelo grupo de tra balho um aumento global de 40% no valor dos
Ordem dos Médicos

actos cirúrgicos a ter lugar a partir de 1 de Janeiro
de 1979 e que no entanto não chegou a ser homologado oficialmente a pretexto da posição assumida
pelo Presidente da Ordem.
Esta falsa posição escamoteou que a contestação da Ordem a tal medida foi no sentido
expresso de não reconhecer à Associação de
Hospitalização Privada o direito de negociar
honorários médicos, que competem por Lei à
Ordem, mas sem que · isso se fizesse com prejuízo do aumento de 40% já decidido. Nestas circunstâncias foi solicitado ao actual SES que a verba,
então consignada, seja imediatamente utilizada para
pagamento desse aumento relativo a 1979, conforme
fora consenso do grupo de trabalho.

MÉDICOS DE EMPRESAS
NACIONALIZADAS
O assunto dos médicos da C.P. foi um dos temas
tratados na reunião com o Secretário de Estado da
Saúde, que nos confirmou ser impossível equiparar
a C.P. como outras empresas nacionalizadas,
aos Serviços Oficiais de Saúde, e portanto fazer-lhe a aplicação directa do Estatuto do Médico.
Por outro lado, foi obtido um parecer do Consultor Jurídico e relacionado com os problemas levantados. Dentro da medida do possível, a Ordem procurará dar todo o apoio que possa para a sua resolução. Aguardam-se as sugestões dos interessados
para poder actuar.

OS MÉDICOS DA CASA DOS
PESCADORES DE BUARCOS ...
Vítimas duma interpretação pouco clara das múltiplas e contraditórias transformações ocorridas num
período conturbado da vida nacional. e após um conjunto de intervenções da Ordem dos Médicos apoiada
nos seus serviços de contencioso, veio a ter resolução
condigna a situação dum grupo de Colegas a quem se
pretendia proceder a descontos retroactivos sobre os
seus vencimentos, de quantitativos referentes ao
Imposto Profissional e Fundo de Desemprego, nessa
data suportados pela entidade patronal.
Em ofício datado de 23 de Outubro de 1979, dos
Serviços Centrais dos SMS, foi a Ordem dos Médicos
informada de que haviam sido transmitidas ao Serviço Distrital de Coimbra instruções no sentido do
assunto ser resolvido no mais breve espaço de tempo.
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TAXAS DE RADIODIFUSÃO
PAGAS POR CONSULTÓRIOS
MÉDICOS
A Ordem dos Médicos dirigiu à Radiodifusão Portuguesa um ofício fazendo notar que estariam a ser
cobradas taxas de radiodifusão em endereços correspondentes a Consultórios Médicos, considerando
descabida tal cobrança, dado que nos termos do
Decreto-Lei n° 389/76. de 24 de Maio. aquela só
seria aplicável aos «Consumidores Domésticos». de
iluminação e outros usos (art 0 1 ° ).
Posteriormente. o Decreto-Lei n° 886/77 de
12 de Novembro veio esclarecer que, «para os efeitos
de aplicação do Decreto-Lei n° 389/76. de 24 de
Maio, se entende como consumidor doméstico. o utili zador de energia eléctrica em caso de habitação
particular, ainda que exerça no mesmo local uma
actividade profissional».
Em resposta datada de 8 de Fevereiro de 1980
a RDP considera-se alh eia ao facto por considerar a
existência dum erro de tarifagem que seria da responsabilidade da distribuidora. a EDP. solicitando, no
entanto, que os titulares de contratos em tais condições apresentem as suas reclamações à Radiodifusão
Portuguesa a fim de se efectuarem as devidas rectificações.
Entretanto a EDP dirigiu à Ordem dos Médicos o
seguinte ofício datado de 31 de Janeiro de 1980:

Resposta da EDP:
Em face da carta dirigida por V . Exa. à Radiodifusão Portuguesa. de cujo teor tomámos conhecimento pela cópia junta à vossa carta acima referenciada. podemos concluir que há consultórios médicos
cujo consumo de energia está incorrectamente classificado como consumo doméstico. classificação essa
que não lhe pode ser atribuída porque as instalações
eléctricas ligadas aos respectivos contadores não servem qualquer local destinado a habitação, e, por consequência. não estão sujeitos à cobrança da taxa de
radiodifusão, exista ou não qualquer aparelho receptor
de radiodifusão nesses locais .
Sem nada de especial a opor ao exposto, ficaría mos muito gratos se V. Exa . tivesse a amabilidade de
proporcionar que os interessados comunicassem ao
distribuidor regional de energia eléctrica os locais
onde tal anomalia se verifica. permitindo-nos. assim,
rectificar mais rapidamente uma situação que todos
nós não desejamos.
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ODONTOLOGISTAS
Tendo este Governo Civil necessidade de se pronunciar sobre a validade de um atestado (médico?)
passado por um Odontologista, e, face à revogação do
n. 0 6 do art 0 14° do Dec.-Lei n° 32 171 de 29 de
Julho de 1942 pelo Óec.: Lei n° 343/78 de 16 de
Novembro, so licito a V. Exa. se digne informar-me
sobre qual o estatuto dos referidos profissionais e as
normas que regem a sua actividade.
Resposta ao Secretário do Governo Civil de Viseu.
«Em resposta ao seu pedido de esclarecimento,
devo esclarecer que o Decreto-Lei 343/78 de 16 de
Novembro dispõe que os Odontologistas considerados
aptos no Curso de Reciclagem, realizado em 1977,
bem como aqueles a quem até essa data foi atribuído,
com carácter definitivo, o respectivo título profissional
poderão executar os actos odontológicos e prescrever
os medicamentos fixados em portaria assinada pelo
Secretário de Estado da Saúde.
Esta foi publicada em 23 de Dezembro. Portaria
n° 765/78. e nela se fixam os actos para os quai s os
Odontologista s é reconhecida competência legal
(n° 1) bem como os medicamentos que pode·m prescrever (n ° 2). Além disso, a portaria fixa os termos em
que as receitas dos produtos indicados no número
anterior podem ser passadas (n° 3).
A prática por Odontologistas legalmente inscritos
no respectivo Sindicato de quaisquer outros actos
constitui exercício ilegal de Medicina, punível con- ·
forme o art.
12° do Decreto-Lei 32 171, de 29 de
Setembro de 1942. >l

Portaria n. 0 765/78
de 23 de Dezembro
1° Os odontologistas considerados aptos no
curso de reciclagem com avaliação de con hecimentos.
realizado em 1977. bem como aqueles a quem até
essa data fora atribuído o respectivo título profissional.
podem executar os seguintes actos odontológicos:
a) Dentisteria;
b) Prótese;
c) Ortodontia;
d) Endodontia;
e) Exodontia de dentes erupcionados e raízes
não inclusas;
f) Tarterectomia e polimento;
g) Radiologia odontológica.
Ordem dos Médicos
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2° Os mesmos odontologistas podem prescrever os seguintes medicamentos :
a) Antibióticos : fenoximetilpenicilina. ampicilina
e espiramicina, só por administração oral;
b) Desinfectantes orais com base nos princípios
activos seguintes: cloreto de zinco, derivados
de amónio quaternário, compostos fenólicos .
cloro-hexidina. hextidina e compostos à base
de formaldeído e fenólicos;
c) Medicação analgésica : (lcido acetilsalicí lico.
parecetamol e glifenina;
d) Anastésicos locais: preparados à base de lid ocaí na, quanto a anestesias de superfície; preparados à base de lidocaína ou bupivacaína,
quanto a anestesias de infiltração;
e) Medicação hemostática : apenas hemostáticos
locais;
f) Fluoretos para aplkação local.
3° As receitas dos produtos indicados no
número anterior serão se mpre escritas em papel tim brado donde conste. em forma bem legível, o nome do
odontologista e a sua categoria profissional.
4° O receituário previsto neste diploma será
revisto no prazo de cinco anos.
5° Os âmbitos de acção técnica e de prescrição
medicamentosa fixados podem , porém, ser revistos.
independentemente do decurso do prazo referido no
número anterior. desde que as entidades interessadas
assim o entendam.

CONTRATO COLECTIVO
DE TRABALHO
Entre AMAPLAC
AMRPCR
ANEPSA
e
FETESE

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
NO SERVIÇO MÉDICO
À PERIFERIA
Posição assumida pelo Presidente da
Ordem, face aos condicionalismos
actuais e na sequência da moção aprovada no Plenário dos Conselhos Regionais a 27 de Janeiro de 1979 sobre
o mesmo assunto.
A Ordem dos Médicos. consciente dos actuai s
condiciona lismos que impedem programação mais
criterio sa. nomeadamente a urgência que reveste a
resolução de substituição dos médicos a cumprirem
o Serviço Médico à Periferia , sugere a seguinte metodologia:
-

Prioridade na s sit uações médicas e sociais
de tal modo graves que possam impedir o
próprio cumprimento do Serviço Médico à
Periferia . Estas situações deverão ser ponderadas e resolvidas em tempo útil breve
pela Secretaria de Estado da Saúde e se
possível pela Secretaria de Estado da Família .

2 -

Livre opção na formação de grupos, respeitando-se a escolha quando um único grupo
concorre a local determinado.

3 -

Distribuição preferencial na secção em que
os candi datos se encontrem inscritos, com
excepção das Ilha s autônomas em que tal
distribuição deve se r proporcional aos candidatos de cada secção. de modo a preenche r as vagas sob rante s não preenchidas
por liv re opção.

4 -

Sorteio a realizar para os grupos não colocados ao abrigo das alíneas anteriores. pelo
curso ou pela Secretaria de Estado da Saúde.

(Patologistas Clínicos;'
(Radiologistas)
(Estomatologistas)
(Escritórios)

DECLARAÇÃO DE VOTO
do Representante da Ordem
«0 presente contrato obriga apenas as partes que
nele intervieram e que são as que constam da sua
cláusula primeira.
A Ordem dos Médicos. simples observadora. não
é parte no contrato, por isso que não fica por ele obrigada. do mesmo passo que o não ficam todos e quaisquer médicos que não estejam representados pelas
Associações outorgantes.
Saliente-se que estas Associações representam,
al iás. uma parcela mínima dos médicos portugueses.
Ordem dos Médicos

A sua totalidade, que exerce uma actividade médico-cirúrgica em regime livre. desenvolve a sua actividade
em condições que são sobeJamente conhecidas e que,
em qualquer caso, nada têm a ver com aqueles que o
presente instrumento pressupõe existirem por parte
da entidade patronal.
Daí que. para além de não vincular .os referidos
médicos o presente clausulado seja por demais inadequado e irrealista face as condições concretas de uma
grande parte dessa clíni ca. nomeadamente fora dos
grandes centros. em termos de não se coadunar com
a sua extensão pura e simples às relações de trabalho
daqueles médicos com os se us colaboradores.».
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FORMULÁRIO NACIONAL
DE MEDICAMENT.O S
Pela Direcção-Gera l dos Ho spita is. e em trabalho
da Comissão Perman ente do Formulário e Informação
de Medicamentos. foi muito recentemente editado em
forma de livro co nven ciona l o FORMULÁRIO NACIONAL DE MED ICAMENTOS ( 1978) Dele transcrevemos extractos do prefácio:

110 número de medicamentos actualmente
existentes no mercado e de tal ordem que, conjugado com a constante introdução de novos
produtos, torna extrem'amente difícil para o
clínico, sobrecarregado de trabalho e desprovido de uma informação clara, isenta e actualizada, uma escolha judiciosa do medicamento a
aplicar no seu doente.
Parece, por consequência, que será de
grande utilidade generalizar tanto quanto possível o uso do FORMULÁRIOn.
11Esta disciplina, que decorre da subordinação ao FORMULÁRIO e que se desejaria mais
aceite na base da compreensão do problema do
que imposta, comportará, julgamos, repercussões benéficas não só na perspectiva da
economia. do País como no aspecto propriamente cientificou.
110 facto de um medicamento ter sido
incluído no FORMULÁRIO não é um certificado
de segurança, nem um convite ao uso indiscrimmado. O clínico tem estrita obrigação de apenas receitar os medicamentos que conhece bem
e é sempre, em última análise, integralmente
responsável pelo emprego de um medicamento.
É preferível a abstenção ao uso de um produto
de cujas características terapêuticas o médico
não está a paru.

PRESCRIÇÃO
DE PSICOFÁRMACOS
Um problema foi recentemente levantado pela
decisão da Direcção de Serviços de Farmácia e Medicamentos de introduzir as benzod;azepinas na lista B
dos fármacos psicotropos, sob proposta não fundamentada do Gabinete Coordenador do Combate à
Droga. Até agora. as especialidades incluídas nas
listas A e B eram apenas as que continham substâncias mencionadas nas Tabelas da Lei 2 1/77 de 23 de
Março, consideradas como psicotrópicas pela Convenção de Viena. de 1971 .
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O problema surge para os médicos devido ao procedimento utilizado para dar cumprimento ao Art 0 18
da Lei 21/77. Os serviços obrigam o médico a passar
duas receitas para cada especialidade, transformando-o assim num agente da fiscalização de consumo
dos medicamentos e burocratizando o acto médico.
No caso particular da s benzodiazepinas, não consideradas ainda nos documentos internacionais como
devendo ser submetidas a um controlo especial, a
inclusão na lista 8 não teve a concordância dos representantes da Ordem dos Farmacêuticos. da Associação
Nacional das Farmácias e dos Representante da
Ordem dos Médicos ainda que se trate de medica mentos que só devem ser vendidos com receita
médica. Por outro lado, o risco real de abuso, a sua
frequência e gravidade não estão bem esclarecidos,
e a referência a alguns casos pontuais de abuso de
drogas tão difundida s e úteis em numerosas situações
patológicas não chegará para incluir este grupo de
medicamentos na lista B dos fármacos psicotropos.
Esta posição teve a concordâ,ncia da actual SES
que suspendeu a referida decisão.

ATAQUE AO EXERCÍCIO
DA PROFISSÃO MÉDICA LIVRE,
PELA VIA DOS IMPOSTOS ...
A Ordem dos Médicos ao tomar conhecimento
de mais uma original forma de interpretar a Lei oficiou
em 3 de Março/80 ao Director-Geral das Contribuições e Impostos nos seg uintes termos:
«Foi com grande su rpresa que tomámos conhecimen to do Ofício n ° 2119, Proc 0 26/ 12, Livro
81 603/79, dirigido por um Director de Serviço da
2a Direcção de Serviços da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, datado de 1O de Julho de 1979,
e em que se dão instruções aos Directores de Finanças
e Chefes de Repartições de Finanças que os Médicos
no exercício da sua profissão livre, não têm direito,
como até aqui tem sucedido, ao benefício do di sposto
no art 0 10° n° 1 °, alínea h) do Código do Imposto
Profissiona I vigente.
Porque se nos afigura totalmente aberrante esta
interpretação da Lei , que só podemos interpretar
co mo mais um elo da grande cadeia de tentativas de
destruição da Profissão Médica Livre , vimos solicitar
imediatamente a revogação deste despacho interpretativo de 25 de Junho de 1979, e que para todos os
devidos e legais efeitos os Médicos continuem a considerar-se ao abrigo da alínea h) do n° 1 do art 0 10°
Ordem dós Médicos

do Código do Imposto Profi ssional , quando possuam
consultório fora da sua área de residência fixa, e através da qual são colectados no seu Imposto Profi ssional.
Esperando o maior interesse de V. Exa. e toda a
possível urgência na resolução deste assunto, sem
prejuízo das alterações ao Código de Imposto Profissional que a injustiça da actual legislação impõe.»

(Continuação da pág. 6)

9° Visitar, ao menos uma vez por semana, as
povoações principai s existentes na área dos
se us partidos, a fim de aí darem consulta;
10° Au xiliar gratuitamente as intervenções cirúrgicas operadas nos hospitais existentes na
área dos seus partidos, quando os doentes
sejam pobres e o operador sol icite o auxílio ;
11 ° Auxiliar o delegado ou subdelegado de saú de,
cooperando com ele para o ca bal desem penho dos se rviço s sani tários;
12° Auxiliarem -se e substituirem-se reciprocamente os do mesmo concelho;
13° Exercer toda s as demais atribuições que lh es
sejam conferidas pelas leis e regulamentos.
§ único. As câmaras determinarão, ouvidos os
médicos municipais, as con di ções de assistência clínica
gratuita aos pobres da área dos respectivos partidos.
fixando horas de consulta especial. que serão tornadas públicas, por atuleta ou letreiro , à porta do
consultório ou centro sa nitário onde deva m reali zar-se.

(Conttrwação da Pág. 7)
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8) Aprovação do novo Regulamento Geral da
Ordem dos Médicos.
9) Aprovação do Relatório do Conselho Nacional
Executivo em 1978.
10) Aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para 1979 dos Órgãos de âmbito
Nacional. da Ordem dos Médicos (Plenário
dos Conselhos Regionais , Conselho Nacional
Executivo, Conselho Fi scal Nacional. Conse lho Nacional de Disciplina , Conselhos
Nacionais Consultivos - de Deontologia , de
Ensino e Educação Médica, para o Serviço
Nacional de Saúde, do Exercício da Medicina
Livre, da Segurança Social dos Médicos, dos
Médicos por conta de outrém, de Avaliação do
Exercício da Medicina , e Colégios de Especialidades) .
Ordem dos Médicos

MÉDICOS PARA MACAU
Encontra-se aberto , pelo prazo de 60 dias, contado s a partir do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso no Boletim Oficial de Macau e no «Diário da República» ( 16 de Fevereiro). concurso documen tal para o preenchimento de vagas de médico de
clínica geral do quadro médico de clínica geral da
Direcção dos Serviços de Saúde de Macau, cuja validade se rá de dois anos, a contar da data da publicação da lista de classificação dos candidatos, a que
poderão conco rrer os indivíduos licenciados em Medicina pelas Universidades portuguesas.
A admissão ao referido concurso é feita mediante
requerimento, com a assinatura reconhecida por
notário, dirigido a Sua Exce lência o Governador de
Macau e entregue no Gabinete de Macau , no edifício
da Presidência do Conselho de Ministros: Rua Professor Gomes Teixeira , s/n°, 2° andar- 1300 LISBOA. devendo os interessados mencionar a identificação completa e discriminar os documentos que
juntam .
Por se considerar indispensável deverâo os candidatos juntar ao requerimento de admissão ao concurso, documento comprovativo do curso de Medicina.
O candidato classificado que for convocado parà
para ·prestar serviço deverá entregar oportunamente
os restantes documentos exigidos por lei para a sua
nomeação.
Os concorrentes serão graduados tendo em
atenção:

a) A classificação final do curso de Medicina;
b) A classificação do curso de Saúde Pública ou
habilitação equ-ivalente;
c) O tempo de serviço prestado ao Estado como
médico .

Em igualdade de grauação terão preferência, os
candidatos que provem possuir o internato geral dos
hospitais civis de Portugal ou o curso de Medicina
Tropical.

Para além destes lugares pensa-se ser possível em futuro próximo a existência de vagas
para Especialistas. Os eventuais interessados
deverão contactar a Secretaria do CNE. Av. da
Liberdade, 65-1. 0 - 1000 LISBOA.
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Responsabilidade civil
no tratamento aos doentes

Sob o ponto de vista legal é necessário ter presente o que se encontra disposto no Decreto-Lei
n° 48 051, de 21-11-67. no Estatuto do Médico
(Decreto-Lei n ° 373/79) art 0 8°, n° 3, na Consti tuição da Repúbli ca (art 0 27 1°) e até nos princípios
gerais contidos no Código Civil.
Começando pelo Estatuto do Médico, dele se
verifica que tem aplicação a todos os médicos que
exerçam funções profissionais nos estabelecimentos
e serviços directamente dependentes da Administração Central, Regional e Local . .9.<1 sejam os designados por se rvi ços públicos; Ql).o /a estes médicos cabem
os deveres gerais, além dos que constem dos regu lamentos próprios dos serviços em que se inserem.
espec ialmente previstos no art 0 7°; E que a violação
destes deverEIS faz ~ ~~correr o médico em responsabilidade disciplin3r, civil ou criminal. consoante os
casos (ál"t 0 8° ).
Pelo que respeita à responsabilidade civil (obrigação de indemnizar. ou de reparar danos causados a
terceiros) o n, 0 3 deste artigo 8° esclarece que
«Em casos de responsabil idad e civil, tem
apl icação a lei reguladora da responsabilidade
civil extracontratual do Estado no domínio dos
actos de gestão pública».
E o Decreto-Lei n°48 05 1, de 21-11-67, rege
precisamente a responsabilidade civil do Estado e
demais pessoas colectivas no domínio dos actos de
gestão pública. em tudo o que não esteja previsto em
leis especiais.
Assim, o Estado e outras pessoas colectivas
públicas respondem civilmente perante terceiros pelas
ofensas dos direitos destes. resultantes de actos ilícitos culposamente praticados pelos seus agentes
(art 0 2° ); mas. quando satisfizerem qualquer indemni zação nos termos antes referidos. o Estado e outras
pessoas co lectivas gozam do direito de regresso
contra os agentes culpados, se estes houverem
procedido com diligência ou zelo manifestamente inferiores àqueles a que se achavam obrigados em razão do cargo.
Portanto, e quanto a este aspecto. as pessoas
co lectivas de direito público respondem civilmente
pelos actos ilícitos que ofendam os direitos de terceiros
ou as disposições legais destinadas a proteger os seus
interesses; mas assiste-lh es o direito de regresso
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contra os agentes culpados, ou seja o direito de
exigirem a estes aquilo que devam pagar.
No domínio privado. os médicos são civilmente
responsáveis nos termos gerais de direito pelos danos
que causem. conforme especificamente prescreve o
Decreto-Lei n° 32 171, de 29-7-1942, art 0 28. 0
Note-se que este preceito é redigido conforme segue :
«0 médico que como tal causar, dolosa ou
culposamente. um dano injusto a outrem constitui-se na obrigação de o reparar.
Esta obrigação compreende o dano não
patrimonial».
Quer isto dizer que a reparação do dano mora l
constitui do mesmo modo obrigação dos médicos.
É também pertinente referir o art 0 271 ° da
Constituição que é concebido nestes termos:
«Os funcionários e agentes do Estado e das
demais entidades públicas são responsáveis civil,
criminal e disciplinarmente pelas suas acções
e omissões de que resulte violação dos direitos ou
dos interesses legalmente protegidos dos cidadãos. não dependendo a acção ou procedimento.
em qua lquer fase. de autorização hierárquica.
É excluída a responsabilidade do funcionário
ou agente que actue no cumprimento de ordens
ou instruções emanadas de legítimo superior
hierárquico e em matéria de serviço, se previa mente delas tiver reclamado ou tiver exigido a sua
transmissão ou confirmação por escrito.
Cessa o dever de obediência sempre que o
cumprimento das ordens ou instruções implique a
prática de qualquer crime.
A lei regula os termos em que o Estado e as
demais entidades públicas têm direito de regresso
contra os titulares dos seus órgãos. funcionários
e agentes».
Pelo que respeita à responsabilidade disciplinar.
o Estatuto do Médico veio esclarecer que os médicos
abrangidos por este diploma (serviços públicos) ficam
sujeitos ao regime disciplinar dos funcionários e agen tes da Administração Central. Regional e Local (Regime
do Decreto-Lei n° 191-D/79. de 25 de Junho)
Quer ao abrigo do Estatuto do Médico quer em
situação que naquele se não enquadre. ficam ainda os
Ordem dos Médicos

médicos sujeitos à acção disciplinar da Ordem, de
harmonia com o previsto no seu Estatuto e Regulamentos.
Após estas considerações. julgo ser pertinente
informar que, enquanto agentes dos serviços públicos,
a actuação dos médicos não se exerce ao abrigo de
qualquer seguro. nem ele se justificaria. porquanto o
que deles se exige é o cumprimento dos seus deveres
específicos. como se ex ig e dos restantes funcionários
e agentes. Aí o Estado funciona como se fora a sua
própria Companhia Seguradora.
Assim se a responsabilidade é basicamente de
quem executa o acto , há depois a responsabilidade de
quem tutela ou dirige e finalmente a responsabilidade
da In stituição.
Quanto à actividade particular, o seguro é evidentemente opcional, e a Ordem estuda, neste momento.
a possibilidade da sua concretização. A meta a atingir
será a justa medida entre a assunção da responsabilidade pelos médicos no exercício da sua profissão,
sem cair no abuso da caça à indemnização que pode
conduzir até à privação dos cuidados necessários, em
preJuízo dos doentes. pelo receio de que se reveste o
exercício da actividade médica em certos países.
Quanto à existência de «normas» estabelecidas
para a autorização de que necessitará para os tratamentos médicos ou cirúrgicos que se mostrem adequados. deverá dizer-se que não existem como
documento formali zado e a nível geral.
Não se conhece a existência de norma específica
para a função pública mas será pertinente, mesmo
quanto a esta. o princípio inserto no art 0 70° do
anterior Estatuto da Ordem. que neste aspecto se
encontrará em vigor até à publicação do Código de
Deontologia Médica.
Esse princípio encontra-se redigido para a clínica
privada mas aplica-se a todo s os casos. mesmo àqueles

em que o tratamento constitu i obrigação funcional.
O seu teor é o seguinte:
«Todo o médico que aceite o encargo de
tratar um doente obriga-se implicitamente a
prestar- lhe os melhores cuidados ao seu alcance.
agindo se mpre com correcção e delicadeza no
exclusivo intu ito de lhe restituir a saúde, suavizar
os sofrimentos e sa lvar ou prolongar a vida».
Também o artigo 77° do antigo Estatuto responde em parte pelo que passa a transcrever-se:
«Antes de operar um doente. o médico deve
obter o seu consentimento ou o dos seus pais ou
tutores. se o doente for menor, salvo nos casos
de extrema urgência».
A sugestão da existência de uma «norma» genérica é vá lida e já há Médicos e Hosp itai s a utili zá-la,
sendo o seu va lor legal indiscutível.

ATESTADOS, CERTIDÕES
OU RECEITAS A FAMILIARES
Resposta ao Ministério da Educação
Direcção-Gera l de Pessoal
Direcção de Serviços de Pes soa l Não Docente

... informamos que não há nada nos Códigos
Deontológicos ou na Legislação que possa impedir os Médicos de passar atestados, certidões
ou receitas a familiares, regulando-se na matéria, o Médico, exclusivamente pela sua honra
profissional ...

Declaração de Nuremberga

Esta Declaração, adaptada por unanimidade na
Assembleia Geral Plenária da Comissão Médica Permanente dos Médicos da Comunidade Económica
Europeia e relativa ao exercício da profissão no seio da
Comunidade e que integra o Artigo 57-3 do «tratado
de Roma» e que constitue a base legal e filosófica da
referida Comunidade .

I. Todo o homem deve ser livre de escolher
o seu médico.
Ordem dos Médicos

Todo o homem deve ter a garantia de que,
sejam quais forem as obrigações do médico face
à Sociedade, aquilo que confia ao seu médico
e àqueles que com ele colaboram, permanecerá
secreto.
Todo o homem deve ter a garantia de que o
médico a que recorre possui total independência
no plano moral e no âmbito da técnica e a livre
escolha da terapêutica.
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A vida humana desde a sua origem e a
pessoa humana na sua integralidade, material
e espiritual devem ser objecto de um total
respeito.
As garantias desses direitos do doente
implicam uma política de saúde resultante duma
concertação constante entre os responsáveis
do Estado e a profissão médica organizada.

11. O objectivo com um da política de sa úd e dós
estados e da actividade das profissões médicas é a
protecção da sa úde de todos os cidadãos.
É deve r do s estados tomar todas as disposições
para assegurar a todas as categoria s soc iais, sem
qualquer desc rimina ção, o acesso a todos os cu idados
médicos de que necess item .

((Cada homem tem o direito de obter das
instituições sociais e do Corpo Médico o auxílio
que lhe seja necessário para preservar, desenvolver ou recobrar a saúde: ele tem o dever de
contribuir material e moralmente para estes
objectivos.11

A expansão eco nómi ca enco ntra uma das suas
princ ipais justificações human as no aum ento dos
rec ursos dedicados à saúde: a profissão médica
entende fa zer tud o o que esteja dentro das suas possibi lid ades, pa ra aumentar, com custos iguai s, a eficác ia
humana e soc ial da med ici na.

111 . O necessar1o diálogo singular entre o
médico e o seu doente toma em linha de conta
que estes dois interlocutores pertencem a uma
comunidade, pré-condição de toda e qualquer
política sanitária e social. Mas entre o doente
e o seu médico deve reinar uma confiança recíproca, fundada sobre a certeza de que na sua
intervenção, o médico tem como valor último
a pessoa humana, ao serviço da qual consagra,
em consciência, todos os seus conhecimentos.
Seja qual for o se u modo de exercíc io e de remuneração, o méd ico terá acesso aos meios existentes e
necessá rios à efectivação do acto médico, deve ter
a livre esco lh a das suas dec isões; t omand o em cons ideração simultan ea mente os interesses dos seus
doentes e as possibilidades co ncreta s que lh e of erece m os co nh eci mentos adq uir id os da ciênc ia e das
técnicas médicas.
Os méd icos devem se r livres de organi zar em
co mum a sua activid ade por f orma a responder às
necess idad es técnicas e socia is da profissão. com a
co ndição de que seja respeitada a ind ependê ncia
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e técn ica e mantid a a respo nsab ilid ade pessoal de
cada méd ico .

IV . A profissão médi ca é uma ún ica, sejam quais
f ore m as modalidades do se u exercíc io. Toda s se co mpleme nta m entre si. Todas possuem a mesma deo nt ologia , ainda que possam esta r subm etida s a co ndições de organi zação diferentes .

O respeito das regras morais e dos princípios fundamentais do exercício da profissão
é assegurado por instituições independentes,
emanadas da Classe Médica, e possuídas, em
particular sob o controlo das mais altas instâncias jurídicas do País, de um poder disciplinar
e de jurisdição.
Cada médico tem o dever moral de participar activamente na sua organização profissional e através dela, participar na elaboração
da política de saúde do País.
Os membros da profissão podem e devem lutar
pe lo respei t o dos princípios fund amentais do exe rcício
da med icina, desde que seja m sa lvag uardad os os
direitos do doente .

V . Os recursos hospitalares devem ser correctamente utilizados para benefício de toda a
comunidade. Eles existem como resultado de
uma política concertada na qual participam os
poderes públicos e a profissão organizada.
Estes recursos estão complementarmente
repartidos entre os poderes públicos e a iniciativa privada. Os recursos hospitalares englobam
uma diversidade de instituições, hierarquizadas
e coordenadas, entre si responsáveis por uma
ou mais das missões que lhes incumbem: prevenção, cuidados curativos, reabilitação, ensino, investigação ...
Esta organ ização de conju nto deve tomar em
linha de co nta os pr in cíp ios cons ign ados na Ca rta
Hosp italar redigida pela Co mi ssão Permanente dos
Méd icos da Comu nid ade Económica Europe ia e respe itar a autono mia de cada In stitu ição. que deve
possuir uma direcção ad mini strati va e um a direcção
médica. A independência profissional do médico
hospitalar deve ser garantida por critérios indiscustíveis de acesso e nomeação e por um Estatuto que lhe assegure tais coisas como estabilidade de funções, independência económica
e protecção social.
O progresso técnico, base da nossa civili zação
industrial e a expansão económica que dele resu lta ,
têm por fim natura l e lógico, nomeadamente através
de uma po lítica de saúde, aju dar ao dese nvolvimento
físi co e esp iritua l do homem . de todos os homens.
Ordem dos Médicos

Conselho Nacional Executivo
Relatório de Actividades
Ano de 1979

De acordo com o previsto no art 0 5° do Estatuto da Ordem dos Médicos vem o C.N.E. submeter
à discussão e aprovação do Plenário dos Conselhos
Regionais o seu relatório da actividade realizada ao
longo do ano de 1979.
O Conselho Nacional Executivo reuniu 23
vezes efectuando-se as reuniões ordinárias mensais
na sua sede provisória em Lisboa e as extraordinárias.
de forma rotativa, na Sede das três Secções Regionais.
Durante esse período foram expedidas 4529 ofícios e circulares. A actividade da Ordem dos Médicos.
embora pontada por objectivos comuns bem definidos e decorrentes do seu Estatuto. desdobrou-se em
múltiplos campos de acção que para facilidade de
exposição e compreensão serão abordadas de forma
separada e sequencial, sem prejuízo duma constante
perspectiva de globalidade de acção.

A - POLÍTICA DE SAÚDE NACIONAL

1 -Lei de Bases do S.N.S.

Procurou o Conselho Nacional Executivo. dentro
dos limitados meios e métodos legais ao seu alcance.
fazer aprovar pela Assembleia da República uma Lei
de Bases do S.N.S. que salvaguardasse de forma
inequívoca a liberdade de escolha do médico pelo
doente e constituisse um necessário recuo na progressiva funcionalização dos Médicos nos Serviços
de Saúde existentes no País. Não obstou contudo. que
em 28 de Junho de 1979 fosse aprovado na Assembleia da República o Projecto proposto pelo Partido
Socialista. projecto esse já rejeitado por unanimidade
e aclamação pelo Plenário dos Conse lhos Regionais
em Janeiro de 1979. Acreditamos que a nova Assembleia da República venha a revogar as disposições
estatizantes e despersonalizadas do projecto em
causa. substituindo-o por outro que contemple a
orientação proposta pela Ordem.

2 - Carreira do Médico Generalista
O C.N.E. aprec iou o projecto de Regulamentação
dos Serviços de Cuidados Primários de Saúde elaboOrdem dos Médicos

rado pelo V Governo constitucional. que rejeitou
nomeadamente por. estar em flagrante desacordo
com a orientação já definida pela Ordem dos Médicos.
Esta defende, entre outros, o princípio de que o
Clín ico Geral (generalista) deve trabalhar em regime
de responsabilidade contínua e o seu vencimento
resultar de uma remuneração base correspondente ao
exercício da medicina profiláctica e preventiva. quando
ela deva ter lugar. e de uma retribuição variável dependente de número e qualidade de actos médicos
efectuados.

3 - Numerus Clausus em Medicina
Face à crescente plétora de jovens médicos e consequente ameaça de sub-emprego e até de desemprego médico tem a Ordem dos Médicos pugnado
junto dos órgãos do Poder e da opinão pública no
sentido de ver implementado um numerus clau sus à
entrada nas Faculdades de Médicos que. salvaguardando o regular funcionamento das Fa cu ldade s. ofereça perspectivas de emprego a todos os licenciados.
Por outro lado tem propugnado pela criação de alternativas para os alunos vocacionados para o campo da
saúde. nomeadamente pela estimulação das carre ira s
de Enfermagens. Paramédicas. etc.

4 - Redução de gastos com Medicamentos
A fim de minimizar o galopante aumento de despesas com a saúde através de uma racional utilização
de medicamentos. tem procurado a Ordem dos
Médicos contribuir para uma correcção dos gastos
sem prejuízo e até com vantagens da qualidade dos
serviços clínicos prestados . Esta actividade tem sido
delineada em três frente s:
a) Participação activa na elaboração do Formulário terapêutico Nacional e na Comissão de
Novos Medicamentos (Dr. José Melo e
Castro);
b) Participação no Grupo de Trabalh o cr iado
para estudar a redução e moralização dos
gastos com a propaganda e publicidade dos
medicamentos especializados . ( Representantes Prof. Walter Oswald e Dr. Virgílio Durão);
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c) Estudo da eventua l justificação de ser criada a
especialidade de Farmacologia Clínica e respectiva Carreira Hospitalar. (Grupo de Trabalho)

5 - Outras Comissões ou Reuniões em que
houve participação activa ou se projecte
participação de Representantes da Ordem
a) Introdução
b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

B -

de parasiticidas - Dr. Virgílio
Durão;
Grupo de Trabalho sobre Policlínicos
- Dr. Fernando Costa e Sousa;
Convenção de Radiologia com os S.M.S.
- Dr. João Manuel Esquivei;
Convenção de Patologia Clínica - Drs. Carlos
Torres e Forte Vaz;
Dia Mundial da Saúde- Tabagismo- Dr. Jorge
Carmo Pereira;
Seminário sobre o Papel da Clínica Geral em
Cuidados Primários da Saúde - Drs. Mendonça
Santos. Henrique da Cunha e José Calheiros;
Seminário sobre Política da Saúde - Contribuição da Epidemiologia e da Investigação em
Serviços da Saúde - Drs . A . Gentil Martins
e F. Costa e Sousa;
Jornadas da s Santas Casas das Misericórdias
de Portugal e Brasil - Lisboa - Dr. Robert
Pereira Martins ;
Jornadas Médicas dos Hospitais Luso Brasileiros - Rio de Janeiro - Prof. Thomé Villar;
Mesa Redonda promovida pelo núcleo português da Associação Estomatológica Internacional sobre Estomatologia. Cirurgia Maxilo-Facial e Medicina Dentária no tocante ao
campo das especialidades e dos respectivos
profissionais - Dr. A. Gentil Martins;
li Jornadas de Informação Médica - PortoDr. A. Gentil Martins .

ACTIVIDADE SÓCIO-PROFISSIONAL DOS
MÉDICOS POR CONTA DE OltTRÉM
ESTATUTO DO MÉDICO

Para além duma quase constante actividade sócio-profissional visando a solução pontual de múltiplos
problemas de natureza laboral (Quadro do Hospital de
S. João. Porto ; Contencioso do Serviço de Anestesia
do Hospital de S. João - Direcção-Geral dos Hospitais; Renúncia dos Médicos do Hospital de Santo
Tirso ; relação contratual dos Médicos dos S. M .S ..
aplicação do Estatuto do Médico ao I.P.O .F.G .. etc.).
o objectivo fulcral de toda a acção do C.N.E. no campo
sócio-labora l orientou-se no se ntido de conseguir a
promulgação do Estatuto de Médico nos Serviços
Estatais de Saúde. Esgotada a capacidade da Classe
Médica em pressionar o Governo através de diálogo
construtivo e da persuasão. iniciou-se na Secção
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Regional do Norte em 19 de Julho de 1979 uma greve
geral dos Médicos com uma percentagem de adesão
que ultrapasso u os 95 %. Dentro de uma dinâmica
sin dical coo rdenada pelo Conselho Nacional Executivo. a greve logo alastrou às outras Secções Regionais constituindo a primeira greve médica à escala
Nacional realizada no País. Politizada pelos nossos
adversários. que vislumbraram a possibilidade de
destruição da própria Ordem com o arrastar de uma
greve desgastante. ela veio realçar a força da Classe
quando unida em torno da Ordem. na defesa intransigente dos se us direitos legítimos. É assim que finalmente em 25 de Agosto de 1979 vemos aprovado o
Estatuto do Médico nos Serviços Oficiais de Saúde.

C - COLÉGIOS DE ESPECIALIDADES
Tendo como objectivo a valorização do conhecimento das Ciências Médicas de forma a atingirmos
os padrões científicos mais elevados. nomeadamente
as da C.E.E. e UEMS .. eles constituem a espinha
dorsal da nossa organização no âmbito da qua lifi cação profissional. Assim se justifica o intenso trabalho
neste campo realizado pelo C.N.E. em estreita articulação e colaboração com os Conselhos Directivos
dos Colégios de Especialidade do que destacamos :
a) Elaboração e aprovação dos regimentos de

b)

c)

d)

e)

f)

g)

cada um dos Colégios onde se definem os
currícula profissionais, os critérios de idoneidade dos serviços e as formas de avaliação
para efeito de obtenção do título de especialista das diferentes especialidades. trabalho em
parte ultimado ou em fase final de estudo
e aprovação;
Realização de Exames nas seguintes Especialidades : Psiquiatria ; Obstetrícia; Cirurgia Geral ;
Ginecologia; Cardiologia; Neurologia ; Reumatologia; Endocrinologia-Nutrição; Fisiatria;
Radiodiagnóstico; Estomatologia; gastroenterologia; Anatomia Patológica ;
Aprovação do mapa das novas Especialidades
e competências. de criação a estudar, por
forma a poder responder às crescentes solicitações de uma Medicina altamente diferenciada. (Referiremos entre outras a Nefrologia.
a Cirurgia Vascular. a Oncologia. a lmun oalergologia. a Cirurgia Maxilo-Facial, etc.);
Criação da Especialidade de Medicina do
Trabalho e aprovação da li sta dos primeiros
especialistas por consenso;
Criação da Especialidade de Medicina
Interna, estudando-se neste momento os cri-.
tér ios de admissão por consenso;
Fusão das Especialidades de Ginecologia
e Obstetrícia a exemplo do que sucede nos
restantes países da Europa;
O C.N.E. alterou a designação da Especialidade
de Análises Clínicas para a de Patologia Clínica.
Ordem dos Médicos

1}

D-

DEFESA SÓCIO-PROFISSIONAL DOS
MÉDICOS EM PROFISSÃO LIBERAL
a) Como consequência da actividade desenvolvida pelo C. N. E. e Conselho Nacional de Exercício de Medicina Livre em relação aos problemas do âmbito do Ministério do Trabalho,
viu a Ordem reconhecido o seu estatuto de
interlocutor válido, junto do referido Ministério, para efeitos de resoluções que na generalidade afectem os médicos como profissionais
livres. Dentro desta perspectiva o Dr. Vascon celos Dias, como delegado do C.N.E. participou nas negociaç_ões visando a aprovação de
um C.C.T. das Empregadas de Consultórios,
salvaguardando-se a posição definida de que
só as partes contratantes (Sindicatos e
AMAPLAC e AMRPCR) a ele ficaram vincula das e sem prejuízo de que diferéntes condições venham a ser consideradas em futuro
PRT de aplicação às restantes Empregadas
e Médicos. O Dr. Cervis Ponce permanecerá
como delegado da Ordem dos Médicos na
Comissão tripartida definida na PRT em vigor .
b) Contribuições e Impostos - Realizaram-se
reuniões com o Director Geral e acessares no
sentido de se proceder à revisão do Código do
Imposto Profissional. Nessas reuniões participaram o Presidente, o Dr. Carlos Torres,
o Dr. F. Gentil Martins e o Dr. Samuel Ruah.
A Ordem ficou de apresentar novo texto de
proposta, complementar ao já enviado e decorrente do resultado das conversações ultimamente havidas.

E-

SEGURANÇA SOCIAL DOS MÉDICOS

Através do Conselho Nacional de Segurança
Social foram elaboradas as «Bases para um plano de
Segurança Social dos Médicos» que, em articulação
com o Regime Geral da Previdência, poderão servir de
ponto de partida para uma verdadeira Caixa de Previdência da Ordem dos Médicos.
Foi acordado um Seguro de Grupo com a U.A.P.
que veio em certa medida colmatar, em termos económicos aceitáveis, a inexistência duma Segurança
Social eficiente.
A publicação do Estatuto do Médico estabeleceu
as regras de Segurança Social dos Médicos através do
artigo 24° desse Decreto-Lei .
Em relação à Caixa de Previdência dos Médicos
Portugueses não foi possível encontrar ainda uma
solução condigna esperando-se que a recém eleita
Direcção consiga ultrapassar as dificuldades existentes, trabalhando em estreita colaboração com a
Ordem dos Médicos que·, de acordo com o respectivo
Estatuto, para ela indicou dois representantes .
Ordem dos Médicos

F- ACTIVIDADE CULTURAL
Procurou a Ordem dos Médicos através do Con selho Nacional Executivo, dos seu s órgãos Regionais
e Distritais, desenvolver uma profícua actividade
cultural no campo da medicina , a qual assumiu forma s
diversificadas e das quais destacamos :

a) Patrocínio a reuniões Científicas Médica s e
representação oficial da Ordem dos Médicos:
1. Segundas Jornada s de Doenças Infecciosas
(Hosp . S, João- Porto)
2. Conferências de Genética ( Hosp. Criança s
Maria Pia - Porto)
3 . Sepsis em Cirurgia Digestiva (Fac. Med.
Porto)
4 . Jornadas Médicas Cirúrgicas de Vila Real
(Hosp. S. Pedro- V. Real)
5. Semana do Interno de Ortopedia (Hosp.
Santo António - Porto)
6. Primeiro Simpósio Internacional sobre a
Ansiedade (H . Conde Ferreira - Porto)
7 . Conferências e Mesas Redondas sobre
Ginecologia e Obstetrícia (Fac . Med. Porto)
8. Ciclo de Conferências e Mesas Redondas
para os lnt. das Espec . de Obstetrícia e
Ginecologia (Mat. Júlio Dinis- Porto)
9. Actividade Científica do CADEM (V . do
Castelo) ·
1O. Semana de Actualização Cirúrgica ( Hosp .
Santo António - Porto)
11. I Curso para Post-GraduadosdeCir. Torácica
(Fac. Med. Porto)
12. VIl Curso Internacional de Anestesia e
Cuidados Intensivos (Hosp. Santo António
-Porto)
13. IV Reunião Internacional de Cirurgia Digestiva (Fac. Med. Porto)
14. 11 Simpósio de Neurotraumatologia (Hosp.
Santo António - Porto)
15. 11 Curso de Endoscopia Digestiva (I.P.O.
- Norte) Dr. A. Gentil Martins
l6. Primeiras Jornadas de Informação Médica
(lnst. Ciên. Biom. «Abel Salazar- Porto»)
17. Curso de Formação Post-Graduado em
Nefrologia ( Hosp. Santo António - Porto)
18. XII Congresso Luso-E~panhol de Ortopedia
e Traumatologia ( Hosp. S. João - Porto)
Dr. mesquita Montes
19. VIl Congresso Português de Estomatologia
e Cirurgia Maxila-Facial e Primeira de Medicina Dentária (Aveiro)- Dr. António Pinho
de Freitas
20. I Encontro Internacional de Endocrinologia
(Lisboa)- Dr. Pinto Soares
21. XII Congresso do Grupo Latino de Medicina
Desportiva (Lisboa)- Dr. A . Gentil Martins

27

22. Conferência «Organização dos Serviços de
Higiene do Trabalho» (Lisboa}- Dr. Alvaro
Durão
23. 11 Curso de Recuperação em Audiologia
(Lisboa}- Dr. A. Gentil Martins
24. VI Congresso Luso-Espanhol de Aneste?_iglogia (Estoril} _- Dr. A. Gentil Martins
25. I Simpósio de Radiologia de Intervenção
(Alvor} - Dr. A. Gentil Martins
26. Mesa Redonda : Estomatologia, Cirurgia
Maxilo-Facial e Medicina Dentária no
tocante ao campo das especialidades dos
respectivos profissionais
27. Jornada Médi~o-Estomotológica da (Juarda
- Dr. Silvano Marques
28. I Encontro de Medicina Laboratorial ( Lisboa} - Dr. Forte Vaz
29. V Mesas-Redondas Médicas da Madeira
e Açores - Dr. A. Gentil Martins
b) Pa'trocínio a exposições de Artistas e temas

médicos:
1. 111 Exposição de Artistas Médicos do Norte
(CADEM} -Viana do Castelo .
2 . Exposição de Artistas Médicos do Hospital
Geral de Santo António - Porto .
c} Programação do Congresso Nacional de Medi cina a realizar em Lisboa de 7 a 12 de Setembro de 1980.
d) Garantia da edição mensal de órgão informativo e sócio-profissional denominado Revista
da Ordem dos Médicos .
e) Garantia da edição a partir do 3° Trimestre
de 1980, com carácter permanente. de uma
revista científica denominada Suplemento
Científico da Revista da Ordem dos Médicos.

3. Grupo de Trabalho Permanente dos Médicos Europeus Júniores Porto e
Utrecht - Drs. Couto Moniz e Morais Sarmento.
4. XXXIII Assembleia Médica Mundial
- Caracas-Venezuela - Dr. A. Gentil Martins
e Dr. Guimarães dos Santos.
5. Reunião do Comité Permanente dos
Médicos da C.E.E. Copenhague Dr . Fausto Pontes.
6. Congresso Internacional de Direito Médico, em Ghent-Bélgica Profs. Daniel
Serrão e Oliveira e Sá .
Não pode o C. N.E. deixar de salientar o êxito de
que se revestiu a nossa participação na reunião dos
Médicos Europeus Júniores e na Assembleia Médica
Mundial. Aquela, a primeira do género realizada em
Portugal, foi organizada pela Ordem dos Médicos e
saldou-se num grande sucesso . A Assembleia Médica
Mundial constituiu o clímax do nosso progressivo
envolvimento além-fronteiras e traduz de forma irrefutável o reconhecimento da Comunidade Médica
Internacional pela nossa luta pertinaz e esclarecida
em prol de uma Medicina qualificada e pela dignidade
do Médico . Nelà foi, como é do conhecimento geral.
eleito Presidente da Associação Médica Mundical para
o biénio de 1981-1982, o Presidente da Ordem dos
Médicos e que nessa qualidade presidirá à XXXIV
Assembleia a realizar em Lisboa. O Presidente da
Ordem dos Médicos desde já passa a fazer parte da
Comissão Executiva da AMM como Presidente-Eleito
e ainda fará parte dos grupos de trabalho de Ensino
Médico e de Estatutos e Regulamentos.

H -

G-

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Embora limitada por razões de ordem financeira.
procurou o C.N.E. , dentro de restritos critérios de
prioridade, participar em todas as reuniões de indiscutível interesse para a Classe Médica Portuguesa.
segundo uma óptica que aponta para a nossa futura
integração Europeia.
Assim estiveram presentes representantes
da Ordem nas seguintes reuniões internacionais:

1. Congresso dos Sindicatos dos Médicos
Livres de Espanha - Madrid - Dr . costa
e Sousa .
2. Conferência Internacional das Ordens e
Organizações similares- Paris- Dr. Gentil
Martins/ Dr. Costa e Sousa.
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CÓDIGO DEONTOLÓGICO

Dando cumprimento ao disposto no art 0 80 ° do
Estatuto da Ordem dos Médicos o Conselho Nacional
de Deontologia Médica elaborou e submeteu ao Con~elho Nacional Executivo o Código de Deontologia
Médica. Este vai ser presente ao Plenário dos Conselhos Regionais para recolha de sugestões e foi igualmente submetido aos consultores jurídicos para parecer dadas as complicações de Ordem Disciplinar que
tem . Deverá ser depois feita uma redacção final que
após aprovação no C.N.E . será submetida para rati ficação a próximo Plenário dos Con selhos Regionais .

Pelo CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO
O Presidente

António Gentil Martins
Ordem dos Médicos

ORDEM DOS MÉDICOS- CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO
Conta da Gerincia de 1979
(Demo nstração de Resultados Líquidos)
DESPESAS
Conselhos Nacionais Consultivos .
Colégios de Especialidade
Grupos de Trabalho
Plenários dos Conselhos Regionai s
Despesas Diversas não Especifica da s
Remun era ções e Encargos
Im pressos e Artigos de Expediente
Telefone e Portes de Correio ......... . .
Alimentação e Tran sp. em Serviço
Anúncios e Convocatórias .
Livros Técnicos .
Reuniões do C.N.E.
Associação Médica Mundial
Grupos G.I.P.E .
União Europeia Méd . Hosp . Júniores
Reunião dos Colégios Méd. Espanha
Outras Reuniões Internacionais
Amortizações do Exercício
Representação Médica C.E.E.
Reunião de Traba lh o nos Ministérios .
Resultados Líquidos .

RECEITAS
56 363$50
988 706$30
79 161 $00
104 200$00
53 540$90
690 540$00
23 1 535$20
96 271$50
6 708$00
121 698$40
6 9 11 $80
217 511$20
230 769$90
47 579$70
81 699$40
18 447$00
98 813$50
33 734$40
59 526$00
5 542$00

1 776
303
157
1 261

Quotizações .
Propina s de In scrições .
Medalha s e Diversas
Comparticipações Paritária s

3 229 259$70
268 357$90
3 497 617$60

O TÉCNICO DE CONTAS
Rui Mendes Garcia

088$ 10
000$00
4 79$20
050$30

3 497 6 17$60

Lisboa. 31 de Deze mbro de 1979

O PRESIDENTE
Dr. António Gentil Martins

Desdobramento das seguintes contas em 31 de Dezembro de 1979:
CONSELHOS NACIONAIS CONSULTIVOS
de Deontologia Médica .. .... .. . ... .
de Ensino e Educação Médica .
de Medicina Livre
de Avaliação de Actividade Médica .
de Segurança Social dos Médicos
do Serviço Nacional de Saúde .

23
11
8
2
5
4

594$00
395$50
878$00
552$00
934$00
010$00

56 363$50

COLÉGIOS DE ESPECIALIDADES
Analistas-Patologia Clínica .. .. ... .
Anatomo-Patologistas .......... .
Anestesistas .
Cardiologistas ............... .. .
Cirurgiões ................... . . . . . .
Cirurgiões-Pediatras . .. . . . ... ... . .. .
Cirurgiões-Plásticos ....... .. .. . .
Dermatovenerologistas
Endocrinologistas .
Estomatologistas ........... .. . . .
Gastroenterologistas .. . ... . . .. .
Ginecologistas ................ . .
Medicina Física e Reabilitação .
Medicina Nuclear e Radioterapia
Neurocirurgiões
Ordem dos Médicos

63 373$00
18 640$00
87 032$50
10 765$00
26 922$00
12 624$00
18 730$50
9 326$00
18 925$00
20 419$00
45 671$50
39 249$50
26 478$50
23 764$50
90 028$00

Neurologistas .
Obstretas
.. ... . . .
Oftalmologistas .
. ........... . .
Ortopedistas e Traumatologistas
Otorrinolaringologistas .
. .... . . .
Pediatras .
. ......... .. .. . . .
Pedopsiquiatras .
. ..... .. .
Pneumotisiologistas
Psiquiatras .
Radiologistas .................. .
Reumatologistas
..... .. . . . . . . .
Urologistas .
. ...... .. . . . . .

46
83
28
12
60
81
14
7
64
20
21
25

802$00
595$70
711$80
462$00
616$50
090$70
496$30
585$00
096$50
054$30
380$50
866$00

988 706$30

GRUPOSDETRABALHO
Genética Médica
He.matologia Clínica .... ... ... . .
Imunologia .......... . . . .
Infecto-Contagiosas
Medicina Interna ........ . ....... . . .
Medicina do Trabalho .
Medicina Sanitária ...... . . .. .
Contratação Colectiva
Seminário de Epidemiologia

4818$00
4110$00
1 660$50
4 728$00
3 852$00
35 456$00
8 476$00
7 584$50
8 476$00
79 161$00
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ORDEM DOS MÉDICOS
CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

Balancete do 11Razãou em 31 de Dezembro de 1979
(Antes do Apura m ento do s Resultados de 1979)

SALDOS
CONTAS

CRÉDITO

DÉBITO

Devedor

Ca 1xa
Depós 1tos à Ordem
Fornecedores
Secções Regionais
Ouot1zações
Propinas e Insc r ições
Medalhas e Diversas
Conse lhos Nac1ona1s Consult1vos
Colég1os de Espec1al1da de
Grupos de Trabalho
Plenár1o dos Consel hos Reg 1ona 1s
D1versas Des pesas não Espec1 fl ca das
Compa r tici pa ções Par1t àr1 as
Aqu1s1ções
A m orti zações Acumuladas
Remu nerações e Encargos
Impressos e Ar t1 gos de Exped1ente
Telefo ne e Por tes de Corre1o
Al 1mentação e Transpo r tes em Se rv1ço
Anúnc1os e Convocatónas
L1vros Técnicos
Reun1ões do C.N.E.
Assoc iação M éd 1ca Mund1al
Gr upos G IP E
União Eur opeia dos M éd1 cos Hos p . Jun1or
Reunião d os Co légios Méd1cos de Espa nh a
Outras ~eu ni ões lnternac1o na1s
Amo r tizações d o ExercÍC IO
Resul tad os do Exercíc 1o
Representação na Com Méd . Perm C.E .E
Reu n1 ões de Traba lho nos M1 n1 stér10S

1 24677 1$30 1 246 77 1$30
44 1 408$90
773 69 1$ 10
3 12 404 $00
312 404$00
3 587 550$30 3 825 474$20
1 776 088$10
303 oosoo
157 479$20
56 363$50
988 706$30
79 161 soo
104 200$00
55 098$90
1 558$00
1 26 1 050$30
410189$00
98 8 14$00
33 734$40
690 540$00
231 535$20
96271$50
34 8 17$00
28 109$00
12 1 698$40
6 9 1 1$80
24 16$00
2 19927$20
235 772$40
5 002$50
47 579$70
8 1 699$40
18 447$00
988 13$50
33 734$40
103 64 1soo
59 526$00
5 542$00

Credor

33:2 282$20
9 2 11 $90

56
988
79
104
53

247
1 776
303
157

135$80
088$10
000$00
479$20

363$50
706$30
16 1 soo
200$00
540$90
1 26 1 050$3 o

311 375$00
33 734$40
690 540$00
231 535$20
96271$50
6 708$00
12 1 698$40
6 91 1$80
2 17 5 11 $20
230 769$90
47 579$70
8 1 699$40
18 447$00
988 13$50
33 734$40
103 64 1$0 c
59 526$00
5 542$00

9 596 950$90 9 596 950$90 3 882 128$80

3 882 128$8 o

Demonatraçlo doa Reaultadoa Extraordln6rloa do Exerciclo de 1979

Total dos elementos inventariados .
. .......... . .
Total das aquisições efectuadas pelo Conselho Nacional Executivo (a dedu zir) .

311 375$00
207 734$00

Elementos que transitaram
extraordinários) ..

103 641$00

do

Conselho

Lisboa, 31 de Dezembro de 1979

Geral

da

Ordem

dos

M édicos

(R esultados

O TÉCNICO DE CONTAS

Rui Mendes Garcia

30

Ordem dos Médicos

ORDEM DOS MÉDICOS
CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

Balanço GtJral em 31 de Dezembro de 1979

PASSIVO

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

DÉBITOS A CURTO PRAZO

Depósitos à Ordem .

332 2B2$20

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Secção Regional do Sul .
Secção Regional do Centro
Total do Pa ssivo

247 135$80
247 135$80

9 211$90

Secção Regional do Norte .

SITUAÇÃO LÍQUIDA

IMOBILIZAÇ0ES
Imobilizações Corpóreas
Amortizações acumuladas

39 930$30
207 205$50

311 275$00
33 734$40

277 640$60

RESULTADOS APURADOS NO EXERCÍCIO
Resultados extraordinários
Resultados líquidos

Total do Activo

619 134$70

Total do Passivo e da
Situação Liquida .

103 64 1$00
268 357$90

371 998$90

619 134$70

Lisboa. 31 de Dezembro de 1979
O TÉCNICO DE CONTAS

O PRESIDENTE

Rui Mendes Garcia

Dr. António Gentil Martins

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-

Ern determinação do disposto no artigo 66°.
alínea a) do Estatuto. este Conselho Fiscal
apresenta ·o seu parecer sobre o relatório de
contas e o orçamento apresentados pelo
Conse lho Nacional Executivo .
2 - A análise do Balanço Geral em 31 de Dezembro de 1979 demonstra uma situação equilibrada de contas de gerência do exercício
de 1979 com um resultado líquido de
268 357$90 .
3 - O orçamento para 1980 apresentado pelo
Conse lho Nacional Executivo representa um
esforço conjunto das três Secções Regio nais baseado em previsões possíveis mas
não asseguradas. no sentido de valorização
do mesmo C.N.E.
4 - Verificou-se a dificuldade dos Serviços de
Contabilidade das Secções em terem as suas
contas prontas a tempo de serem apresentadas nos prazos indicados no art 0 58° dos
Estatutos.
Ordem dos Médicos

Nestas condições. somos de parecer que:
-

-

-

Sejam aprovados o Relatório de contas de
1979 e o Orçamento para 1980 apresentados
pelo Conselho Nacional Executivo.
Seja estudada a possibilidade de alteração do
art 0 58 ° dos Estatutos no que respeita à data
de apresentação e apreciação de contas. alargando o respectivo prazo.
Seja aprovado um voto de louvor aos membros do Conselho Nacional Executivo.
Oue este voto de louvor seja extensivo aos
membros dos vários Colégios e Conselhos e a
todo o restante pessoal pela sua dedicação
e valiosa colaboração.

O CONSELHO FISCAL

António Gentil Martins
João Silvino Fernandes
Mário Gentil Owna
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Conselho Nacional Executivo
Plano de Actividades para 1980

De acordo com a estratégia global que tem presidido à orientação do C.N .E . propomos ao Plenário
dos Conselhos Regionais o seguinte Plano de Acti vidades para o Ano de 1980 :

I - INFRAESTRUTURAS DE APOIO
E ORGANIZAÇÃO INTERNA

a) Programar a nível Nacional, Regional e Distrital a amp liação e/ou aquisição de Sed.es
sociais. que correspondam à crescente dimen são científica , sócio-profissional e político-sanitária da Ordem dos Médicos e por forma
a dar-lhe uma gestão profissionalizada e independência de recursos , sobretudo importante
em períodos de emergência.
b) Estudar a possibilidade de organizar em termos de informática as estruturas da Ordem;
c) Por em execução a totalidade das novas normas e critérios dos Regulamentos e Regimen tos dos Colégios de Especialidades. nomeada mente tendo em vista a integração na C.E.E.
e a livre circulação daí decorrente ;
d) Criar novas Especialidades e Competências,
de acordo com o desenvolvimento e exigên cias duma prática médica diferenciada ;
e) Promover o funcionamento efectivo dos Con selhos Nacionais de «Medicina por conta de
outrém» e de «Avaliação do Exercício Técnico
da Medicina».

11 -

POLÍTICA DE SAÚDE

a) Tomar as medidas concretas mais adequadas
à defesa dos princípios que enformam as
Bases do S.N.S. proposta pela Ordem dos
Médicos, nomeadamente a liberdade de escolha e a justa compensação pelo trabalho produzido e promover a defesa da descentrali zêção efectiva dos Serviços de Saúde;
b) Pugnar pe la institucionalização a curto prazo
de uma Carreira Médica Nacional. de acordo

32

c)

d)

e)

f)

com a filosofia global defendida pela Ordem
dos Médicos;
Diligenciar no sentido da adopção de um
«numerus clausu s» nas Faculdades de Medi cina que corresponda à imperiosa necessidade
de evitar a plétora médica ;
Defender a necess idade urgente de estabelecer uma programação a longo prazo para
acesso aos Internatos de Especialidade , que
deverão passar a reger-se pelos parâmetros
definidos pela Ordem dos Médicos;
Colaborar activamente nos Grupos de Trabalho criado s ou a criar junto das estruturas
oficiais de saúde e de acordo com o espírito do
Estatuto da Ordem (Dec. Lei 282/77) nomea damente sem quebra da sua total independên cia do poder político;
Contribuir para a integração dos Médicos
Dentistas no Si stema Nacional de Saúde, no
espírito definido no projecto da Ordem.

111 - ACÇÃO CULTURAL
a) Além do patrocínio a eventuais reuniões cien tíficas, vai o C.N.E. organizar o I Congresso
Médico Nacional que esperamos constitua a
consagração do potencial científico , técnico .
cultural , artístico e humano da Classe Médica
Portuguesa e para o qual foi solicitada a cola boração dos Colégios de Especialidade, das
Universidades, dos Hospitais, das Sociedades
Científicas e de todos os médicos em geral;
b) Publicação regular de um número trimestral.
predominantemente científico. da Revista da
Ordem dos Médicos .

IV -

ACÇÃO SOCIAL

Propõe-se o C. N.E. :
1) Lutar pela criação da Caixa de Previdência da
Ordem dos Médicos, nos termos já propo stos.
Ordem dos Médicos

2) Defender a regulamentação duma Segurança
Social ju sta nos termos do n° 4 do artigo 24°
do Estatuto do Médico e decreto-lei n ° 301/79
de 18 de Agosto. com especial atenção para a
contagem dos tempos de serviço .
3) Defender a integração da Caixa de Previdência
dos Médicos Portugueses na futura Caixa de
Prev1dência da Ordem dos Médicos. e não
permitir a sua integração simp les no Regim e
Social da Previdência.
4) Alargar o esquema do Seguro de Grupo à responsabilidade civil, acidentes do pessoal dos
consu ltórios. automóveis e outros. etc
5) Nomear como Agência Oficial de Viagens da
Ordem dos Médicos. para o ano de 1980. a
Agência Abreu. Das facilidades obtidas pelo
acordo estabelecido. será co nstituído um
reforço para o Fundo de Assistência a criar na
Ordem dos Médi cos. Daí. haver o maior interesse para a Classe. em toda s as organizações
médicas do Paí s, usar os serviços da Agência
Oficial da Ordem ao realizar as suas manifestações científicas ou sociais.

vida de médica, nomeadamente nos Serviços
Médico-Sociais e o respeito pelos contratos
livremente assumidos. Publicar regular e men salmente a Revista da Ordem dos Médicos, de
âmbito predominantemente informativo e sócio-profissional.

VI -

Vai o C.N.E. procurar manter e desenvolver as
nossas relações internacionais já existentes e encetar
os trabalhos preparatórios de organização da XX IV
Assembleia Médica Mundial a realizar em Lisboa de
27 de Setembro a 3 de Outubro de 1981 e que será
presidida pelo Presidente da Ordem.
1) Em 2 e 3 de Maio terá lugar em Li sboa a

2)

V- ACÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL

3)

1) Vão prosseguir as negociações com o Governo

2)

3)

4)

5)

no sen tid o de concretizar um dos mais importantes pontos programáticos do C. N .E .: a Regulamentação da Carreira Médica Nacional.
Implementar a defesa sócio-profissional dos
médicos em conflitos que os oponham a outras
entidades.
Propugnar pela revisão do sistema fiscal de
acordo com a orientação já definida, de se
reduzir o valor da tributação e se fazerem
descontar a totalidade das despesas comprovadamente feitas em ligação com o exercíc io
profissional e o seu aperfe içoamen to .
Pugnar Junto do Ministério do Trabalho por
PRT para Empregadas de Consultório que
esteja de acordo com as capacidades e características do trabalho médico, impedindo que
seja executada uma simples Portaria de
Extensão ao CCT negociado entre os Sindicatos e as Associações AMAPLAC e AMRPCR.
A Ordem irá implementar o cumprimento do
novo Código Deontológico e intensificar a sua
acção disciplinar. dentró do princípio e do espírito de que deverá ser a classe a corrig ir espontaneamente eventuais incorrecções de actuação para que se não possam justificar
tentativas de ingerência exterior. A Ordem
tomará em especial atenção o problema dos
atestados médicos. da regularização da acti-

Ordem dos Médicos

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

4)

5)

6)

7)

reunião da U.E.M.S. (União Europeia de
Monoespecialistas Médicos) em que deverão
estar presentes cerca de 50 delegados de
Grupos de Especialistas.
Em 5 de Maio terá lugar em Lisboa a reunião
do Grupo GIPE (Grécia. Itália. Portugal,
Espanha).
A Ordem continuará a fazer-se representar.
como observadora na Conferência Internacional das Ordens e Organismos de atribuições
simi lares (Paris), bem como na Comissão
Médica Permanente da CEE (Dublin).
A Ordem continuará, como membro de direito,
a participar activamente no Grupo Europeu de
Médicos Hospitalares Júniores, bem como nas
reuniões da Secção Regional da Assembleia
Médica Mundial (Dublin)
Projecta -se ainda a participação em reuniões
co njuntas com os Colégios Oficiais de Médicos
e Sindicatos Espanhóis e aind a estar presente
na UEMO (União Europeia dos Médicos Generalistas (Paris) e na Reunião anual da Associação Médica Americana.
O Presidente da Ordem. ainda que a título
individual e como Membro do Conselho Executivo da A.M .M , deverá participar em reuniões em Nova Orleans (U.S.A.) e em Ferney
Voltaire (França).
No sentido de facilitar as deslocações dos
representantes da Ordem dos Médicos está
em estudo um contrato de permuta com
a TAP .
Pelo CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO
O Presidente

António Gentil Martins
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Orçamento Nacional para 1980
RECEITAS DE ÓROAOS DE AMBITO NACIONAL
I-

Receitas Próprias:
24% das quotizações e jóias (37 128 000$00)
Outras Receitas:
Congresso Médico Nacional
Medalhas (500 X 300$00) .
Emblemas (500 X 30$00)
Propinas de Exames (200 X 1000$00)
Várias

8 910 720$00
17 000
150
15
200
86

000$00
000$00
000$00
000$00
600$00
17 451 600$00

11 -

Receitas através dos Conselhos Regionais:
(Quotização - 70% - das quais. se necessário 20% para
Órgãos Distritais)
Verbas Paritárias - 3 X 11 O 000$00 ...... . .

111- Saldo 1979

= 94 358$30

330 000$00
94 358$30
26 786 678$30

Despesas:
I - Conselhos Nacionais Consultivos .
11 - Congresso Médico Nacional. Revista. Eleições, etc.
111 - Presidente e Conselho Nacional Executivo .
. ... . .. .. .. .
IV - Colégios de Especialidades
..... . . . . . .
. .. ... . . . . .
V - Deslocações de Representantes no País . .
. .... . .. ... .
VI - Conselho Fiscal Nacional . . .
VIl - Conselho Nacional de Disciplina .
VIII - Deslocações de Representantes de Portugal no Estrangeiro .
IX - Reuniões Internacionais em Portugal .

878 400$00
19 050 000$00
3 634 080$00
1 890 720$00
257 400$00
5 760$00
34 560$00
755 000$00
280 000$00
26 785 920$00

DESPESAS DE ÓRGÃOS DE ÂMBITO NACIONAL
I - a ) Conselhos Nacionais Consultivos:
1. Conselho Nacional de Segurança Social
Reuniões - 14 400$00 X 5
2 . Conselho Nacional de Deontologia
Reuniões - 14 400$00 X 5 .
3. Conselho Nacional do SNS
Reuniões- 14 400$00 X 5 .
4. Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica
Reuniões - 14 400$00 X 5 .
Reunião Plenária com Presidentes dos Colégios de Especialidades e Coordenadores das Comissões de Estudo
5. Conselho Nacional Exercício de Medicina Livre
Reuniões - 14 400$00 X 5 .
Grupos de Trabalho (Convenções. Tributação. etc.)

5 760$00 X 20
6. Conselho Nacional de Medicina por Conta de Outrém
Reuniões - 14 400$00 X 5 .
Representantes em reuniões X 20
7. Conselho Nacional Aval. Exercício Técnico Medicina
Reuniões - 14 400$00 X 5 .

72 000$00
72 000$00
72 000$00
72 000$00
144 000$00

216 000$00

72 000$00
115 200$00

187 200$00

72 000$00
115 200$00

187 200$00
72 000$00
878 400$00
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Ordem dos Médicos

li
a) Dia do Médico

40
17 000
1 240
300

b) Congresso Médico Nacional
C) Revista da Ordem dos Médicos ........... . .

d) Plenários dos Conselhos Regionais (3) .
e ) Eleições:
1. Correios
2. Impressos, etc . .. ... . ... . . . . . . . .
3. Candidatos
f) Diversos

200 000$00
200 000$00
50 000$00

000$00
000$00
000$00
000$00

450 000$00
20 000$00

TOTAL .
111 -

/

Presidente do Conselho Nacional Executivo :
a) Aquisições (máquinas de escrever, cadeiras, secretárias,
estantes, etc.) .
b) Despesas de reparação, conservação, etc . ....... . . . ... . . . .
c) Aluguer de fotocopiadora e fotocópias
d) Ficheiro Nacional (armários, 20 000 fichas, etc .) . .. ... . . . . . .
e) Despesas de Administração (Pessoal)
1. Remunerações Fixas
Secretária
(16 800$00)
235 200$00
Secretária
( 16 800$00)
235 200$00
Secretária
( 14 800$00)
207 200$00
1.0 Escriturário
(14 800$00)
207 200$00
3. 0 Escriturário .. . . . . . . ( 11 280$00)
157 920$00
Paquete ..... .... . . .
( 6 000$00)
84 000$00
Contabilista (tp) ... .. .. . ( 10 000$00)
140 000$00
2 . Trabalhos Eventuais .
144 000$00
3 . Alimentação e Transportes em Serviço .
50 000$00
4 . Remunerações Extraordinárias .
200 000$00
f) Outras Despesas da Administração
1. Contribuições para os SMS (21 ,5 %) . .
266 010$00
2. Contribuições para o Instituto de Gestão Financeira e
Seguro Social (25 %)
38 000$00
g) Expediente:
1. Impressos e Artigos .de Expediente
200 000$00
2. Telefones . . .. . ....... .
100 000$00
3. Portes de Correio
250 000$00
4. Anúncios e Convocatórias .... . ..... . .. .
30 000$00
5 . Diversos . ..... . ..... . . . ....... . ... . .
7 730$00
h) Sede (Renda 25 000$00/mês, etc.) .

19 050 000$00

200
15
220
256

000$00
000$00
000$00
620$00

1 266 720$00

1 660 720$00

304 010$00

587 730$00
390 000$00
3 634 080$00

IV - Colégios de Especialidades :
a) Colégios de Grande Volume :
(Cardiologia , Estomatologia , Generalista Cirurgia, Ginecologia
e Obstetrícia, Medicina Interna, Medicina Ocupacional,
Patologia Clínica: Pediatria, Psiquiatria) = 10 (cada 131 1000$00).
Reuniões - 2 X 14 400$00 X 1O .
Júris de Exames- 5 X 8 640$00 X 8

288 000$00
345 600$00

633 600$00

b) Colégios de Médio Volume :
(Anestesiologia, Anatomia Patológica, Dermatovenereologia,
Ga stroenterologia, Fi siatria , Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia,
Otorrinolaringologia , Radiologia , Urologia) = 11
(cada 87 234$00) .
Reuniões - 2 X 14 400 $00 X 11
Júris de Exames - 2. 5 X 8 640 $00 X 11

316 800$00
237 600$00

554 400$00

....
Ordem dos Médicos
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Orçamento Nacional para 1980
RECEITAS DE ÓRGAOS DE AMBITO NACIONAL
I-

Receitas Próprias :
24% das quotizações e jóias (37 128 000$00)
Outras Receitas:
Congresso Médico Nacional . . . . . .. . .
Medalhas (500 X 300$00) .. . . . . .. .
Emblemas (500 X 30$00)
Propinas de Exames (200 X 1000$00) ....... . .. .
Vã rias

8 910 720$00
17 000 000$00
150 000$00
15 000$00
200 000$00
86 600$00
17 451 600$00

11 - Receitas através dos Conselhos Regionais :
(Quotização - 70% - das quais. se necessãrio 20 % para
Órgãos Distritais)
Verbas Paritãrias -

111- Saldo 1979

3 X 11 O 000$00 .

= 94 358$30

330 000$00
94 358$30
26 786 678$30

Despesas :
I - Conselhos Nacionais Consultivos .
11 - Congresso Médico Nacional. Revista. Eleições. etc.
111 - Presidente e Conselho Nacional Executivo .
IV - Colégios de Especialidades
V - Deslocações de Representantes no País
VI - Conselho Fiscal Nacional .
VIl - Conselho Nacional de Disciplina ..
VIII - Deslocações de Representantes de Portugal no Estrangeiro .
IX - Reuniões Internacionais em Portugal .

878 400$00
19 050 000$00
3 634 080$00
1 890 720$00
257 400$00
5 760$00
34 560$00
755 000$00
280 000$00
26 785 920$00

DESPESAS DE ÓRGÃOS DE ÂMBITO NACIONAL
I -a) Conselhos Nacionais Consultivos:
1. Conselho Nacional de Segurança Social
Reuniões - 14 400$00 X 5 ...
2 . Conselho Nacional de Deontologia
Reuniões - 14 400$00 X 5 ..
3. Conselho Nacional do SNS
Reuniões - 14 400$00 X 5 .
4 . Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica
Reuniões - 14 400$00 X 5 .
Reunião Plenãria com Presidentes dos Colégios de Especialidades e Coordenadores das Comissões de Estudo
5 . Conselho Nacional Exercício de Medicina Livre
Reuniões - 14 400$00 X 5 ..
Grupos de Trabalho (Convenções . Tributação, etc.)

5 760$00 X 20
6. Conselho Nacional de Medicina por Conta de Outrém
Reuniões - 14 400$00 X 5 .
Representantes em reuniões X 20
7. Conselho Nacional Aval. Exercício Técnico Medicina
Reuniões - 14 400$00 X 5 .

72 000$00
72 000$00
72 000$00
72 000$00
144 000$00

216 000$00

72 000$00
115 200$00

187 200$00

72 000$00
115 200$00

187 200$00
72 000$00
878 400$00
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c) Colégios de Pequeno Volume :
(Endocrinologia, Cirurgia Torácica. Cirurgia Pediátrica .
Cirurgia Plástica. Medicina Tropinal. Neurocirurgia. Pedopsiquiatria, Radioterapia, Medicina Nuclear. Reumato logia) = 10
(cada 78 260$00).
Reuniões - 2 X 14 400$00 X 1O ...... . .. ... .. . . . . .
Júris de Exame- 2 X 8 640$00 X 9
Novas Especialidades e Competências
(Onco logia. Cirurgia Maxila-Facial. Cardiologia Pediátrica.
lmunoalergo logia. Electroencefalografia e Electromiografia. etc.)
15.
Reuniões - 2 X 5 760$00 X 15
Júris de Admi ssão por consenso - 15 X 5 760$00

288 000$00
155 520$00

443 520$00

172 800$00
86 400$00

259 2000$00

d) Grupos de Trabalho -

=

V- Deslocações de Representantes da Ordem no País (Presidente e CNE)
Reuniões Normais (Lisboa) X (5 970$00 + 4 800$00) ..
Reuniões Extraordinárias : 2 em Lisboa .
. ...... . . . . .
2 no Porto
2 em Coimbra
Reuniões de Traba lho nos Ministérios (5 760$00) X 12 .
VI -

129
21
19
17
69

240$00
540$00
920$00
580$00
120$00

Conselho Fiscal Nacional
Deslocações. Alojamento. Alimentação . etc.

5 760$00

V Il -Conselho Nacional de Disc iplina
Deslocações. Alojamento. Alimentação. etc. (8 640$00) X 4
VIII -

Deslocações de Representantes da Ordem ao Estrangeiro,
Quotizações. etc.
a) Associação Médica Mundia l - Dublin (Região Europeia)
Viagem. etc. (4d 000$00) X 2 .
Inscrição (7 500$00) X 2
Quota Anual
b) CP CEE - Dublin
Viagens. etc. (40 000$00) X
..... . . ........ .. .
c) CIOrdens - Paris
.................... . .
Viagens. etc . (35 000$00) X 2
d) União Europeia dos Médicos Hospitalares Júniores
Viagens. etc . (40 000$00) X 2
Quota anual
e) União Europeia de Clínicos Gerais (Paris)
Viagens. etc . .
f) Reuniões dos Colégios de Médicos de Espanha . Sindicatos
Viagens. etc . (20 000$00) X
g) Associação Médica Americana
Viagens. etc . .

IX -

Reuniões Internacionais em Portugal
a) Grupo GIPE
Secretariado .
Refeições
Traduções Simultâneas
b) União Europeia dos Médicos Especialistas
c) XXXV Assembleia Médica Mundial ( 1981)

10 000$00
20 000$00
50 000$00

TOTAL .

40

257 400$00

34 560$00

80 000$00
15 000$00
30 000$00

125 000$00
80 000$00
105 000$00

80 000$00
120 000$00

200 000$00
85 000$00
80 000$00

80 000$00

755 000$00

80 000$00
100 000$00
100 000$00

280 000$00
26 785 920$00
Ordem dos Médicos

)

