
^IM SINDICATO INDEPENDENTE
DOS MÉDICOS

Ref.JS/MP/18/09/2017
Lisboa/18 de Setembro de 2017

Exmo. Senhor Presidente

do Conselho Directivo

da ARS Norte, IP
Dr. Pimenta Marinho

Assunto: Cumprimento da recomendação da ERS sobre atestados médicos

Exm°. Senhor Presidente/

Para conhecimento de V. Exa./ e devidos efeitos Junto se envia cópia do ofício endereçado,

nesta data, à Senhora Directora Executiva do ACES Grande Porto VI - Porto Oriental, sobre

o assunto em referência.

Com os melhores cumprimentos.

O Secretário Regional do SIM Norte

JORGE SILVA_
^DÉJ^

^
iVWÏl
^ 1979
^DlÇ^
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SINDICATO INDEPENDENTE
DOS MÉDICOS

Refa. JS/PM/MP/18/09/2017
Porto, 18 de setembro de 2017

Exma. Senhora

Diretora Executiva

do ACES Grande Porto VI- Porto Orienta!

Assunto: Cumprimento da recomendação da ERS sobre atestados médicos.

Carta registada com aviso de receçao
C/C Conselho DEretivo da ARS Norte, ÍP

Exma. Senhora Diretora Executiva/

Chegou ao conhecimento do Sindicato Independente dos Médicos - SiM/ uma

comunicação oriunda de V. Exa., dirigida aos Coordenadores das unidades desse

agrupamento de centros de saúde, com data de 13 de setembro p.p./ a respeito de uma

deliberação, aii só parcialmente transcrita/ do conselho diretivo da Entidade Reguladora da
Saúde (ERS}/ contendo recomendações destinadas às administrações regionais de saúde
do Serviço Nacional de Saúde, a respeito da qual nos cumpre fazer notar o seguinte:

l. A deliberação da ERS, sem menção de data/ louva-se no DL 127/2009/ 29.V,

designadamente nos seus arts. 3°, 33°, 41.9/1 e 42.°, e reporta-se a um

processo interno com o registo 56/11;

2. Sucede que o DL 127/2009/ 27.V, foi revogado pelo DL 126/2014/ 22:Vltl - cfr.
art. 6^/1;

3. Por outro lado/ na sua economia/ a deliberação sub judíce não invoca o DL

138/2012, 5.VÍI, que é aqueie que transpõe para a ordem jurídica interna a
última Diretiva do Parlamento e do Conselho, a que tem o n.° 2006/126/CE,

20.XII/ relativa à emissão de carta de condução/ mas sim invoca um seu

antecedente, o DL 45/2005, 23.11, republicado pelo DL 174/2009, 3.VIH, que/

precisamente, o primeiro destes decretos-leis entretanto revogou;
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4. Observe-se ainda que o DL 138/2012, S.Vil, ele próprio foi/ por sua vez/

alterado e aditado pêlos DL 37/2017, 14.VII e 40/2016, 29.VII/ aspetos que
aparentemente a deliberação não pôde sequer prever;

5. A deliberação da ERS aqui em causa/ denota/ portanto/ uma perceptível

inadequação jurídica nesta data/ decorrente do facto de ter sido tornada à luz

de um título legal habilitante já substituído e de se iouvar num direito europeu
e nacional que evoluiu no decurso da última década;

6. Sem entrar neste momento/ seja na discussão das completas consequências

jurídicas formais que emanam de tais desconformidades, seja na apreciação do

teor material da própria deliberação no passado e no presente enquanto
recomendação aos serviços supervisionados pela ERS, não pode o S)M deixar

de exortar essa direçao executiva para que/ preferivelmente/ iance mão de

doutrina mais atualizada sempre que vise instruir de algum modo a cadeia

hierárquica a Jusante, tarefa para cuja colaboração/ na medida do estrito

âmbito sócio profissional de associação representativa dos trabalhadores
médicos do SNS/ nos declaramos desde já ao inteiro dispor.

Com as melhores Saudações Sindicais.

O Secretário Regional do SIM Norte

JORGE SILVA ^fNDÊ^
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