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INFORMAÇÃO N.º 036/2012 

 

Consulente:  Secretário Regional do Norte 

Assunto:  Circ Inf ARS Norte 1/2012, 5.I.2012 

 

Informação: 

1. Dois tópicos principais interessa ter presente, a saber: 

(i) A ARS Norte, pela presente Circ Inf, veicula o entendimento segundo o 

qual existe uma obrigação (para o que utiliza a expressão “informa-se da obrigação de 

emissão”) a propósito dos atestados médicos para obtenção de renovação de cartas de 

condução, por parte dos médicos (“em particular, aqueles que exercem funções nas unidades 

de saúde de cuidados primários” – cfr. 2.º parágrafo); 

(ii) A ARS Norte fundamenta-se, ao que diz, “nos termos do disposto no 

Decreto-Lei n.º 313/2009, de 27 de Outubro”, afirmando – mas não discutindo – que “esta 

base legal é manifestamente suficiente e clara para se concluir que existe a obrigação legal de 

emissão de atestados pelos médicos integrados no SNS”. 

 

2. A posição sindical sobre esta matéria não deve, todavia, sofrer qualquer 

alteração, face ao entendimento que o SIM mantém e que aflorava já na Informação n.º 

218/20098, 24.XI. 

  Na verdade, a interpretação restritiva continua a ser a mais congruente com os 

textos legais pertinentes, incluindo o agora invocado DL 313/2009, cujo art. 5.º/1, a), se limita 

a consignar transitoriamente o óbvio, isto é, que “a avaliação da aptidão física, mental e 

psicológica é efectuada por médico no exercício da sua profissão”, uma vez que só em data 

ainda desconhecida a solução da lei consistirá em atribuir tal tarefa aos médicos, e 

eventualmente a outros profissionais, de cada “centro de avaliação médica e psicológica” a 

instalar na área do distrito de residência dos interessados. 

  Na fase transitória que se continua a viver, da lei retira-se apenas que o acto de 

avaliação enquanto durar o processo de criação dos tais centros, cabe forçosamente a um 

médico, a qualquer médico, porventura também aos que exercem funções em unidades de 
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cuidados de saúde primários. Porém, neste caso, apenas se os mesmos assim o entenderem, já 

que, segundo a deliberação inalterada do CNE, disponível na revista da OE, ano 23, 77, de 

Março de 2007: 

“O Conselho Nacional Executivo reiterou o seu parecer de que os médicos que trabalham no 

Serviço Nacional de Saúde só deverão certificar estados de saúde e de doença que surjam na 

sequência dos actos médicos efectivamente praticados. Não faz parte do conteúdo funcional 

do médico do Serviço Nacional de Saúde a atestação de actos do foro da responsabilidade 

individual, enquanto tal, a emissão de atestados que visem assegurar a obtenção de licenças 

para actividades que se inscrevem no interesse individual e privado do cidadão. É 

entendimento do Conselho Nacional Executivo que a obtenção de licença de condução, carta 

de caçador, licença desportiva ou reconhecimento de aptidão física para a sua prática não se 

inserem no âmbito de solidariedade social e portanto, não constituem uma obrigação para o 

médico que trabalha no Serviço Nacional de Saúde. Tal entendimento não invalida que o 

médico, por sua livre opção, o decida fazer.” 

  Mantendo-se iguais os dados do problema, do ponto de vista das obrigações 

legais, no que aqui interessa, aos vigentes em Março de 2007, nenhuma boa razão existe para 

modificar esta interpretação. 

 

3. Sendo assim, cabe aos médicos dissentir da posição do conselho 

directivo da ARS Norte, veiculado na Circ Inf em apreço, a qual, de resto, não goza de força 

jurídica bastante para sobre os mesmos criar um dever que, como se viu, não resulta da 

definição do respectivo quadro funcional
1
 nem de outra fonte suficientemente credenciada, 

bem pelo contrário. 

  Podem, portanto, os médicos interessados invocar a disciplina da deliberação 

acima transcrita e os pareceres sucessivos do seu Sindicato, recusando, quando for essa sua 

opção, a solicitação que lhes for feita. 

 

  Lisboa, 30 de Janeiro de 2012 

  

                                                 
1
  Em rigor, actualmente, as funções dos médicos da área de medicina geral e familiar, constam do elenco da Cl.ª 

11.ª, ACT 2/2009, 13.X, onde se não encontra sequer alusão à emissão de certificados e ou de atestados. Não 

obstante isto, tais tarefas cabem num dever geral de assistência aos utentes da respectiva lista nominal que surjam 

na sequência dos actos médicos concreta e efectivamente praticados pelo emitente. 


