
 

C/C ao Exmo. Senhor  

Presidente da Administração Regional de Saúde da ARSLVT, I.P. 

                                                                         

Exmo. Senhor. 

Director Executivo do ACES XXXX 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, médico, XXXXXXXXXXXXX de Medicina Geral e Familiar, a exercer na USF 

XXXXXXXXXXX no Centro de Saúde de XXXXXXXXX, ACES XXXXXXXXXXXXXX, face ao teor do 4.º 

parágrafo da Medida 3.71, do denominado Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades 

da Política Económica, onde se dispõe “Do aumento do rácio de utentes por médico de família em 

20% nos Centros de Saúde e em 10% nas USF”, e da prática que a ARSLVT tem vindo a implementar 

de considerar como “adormecidos” os utentes sem contacto nos últimos três anos e a inscrição 

automática de novos utentes até 95% do número de “adormecidos” vem declarar o seguinte: 

 

 1.º O signatário, associado do Sindicato Independente dos Médicos, é trabalhador/médico, 

numa USF Modelo B razão pelo que se acha ao abrigo do disposto no decreto-lei 298/2007 

 

2.º Com pertinência para o tópico “Do aumento do rácio de utentes por médico de família em 

20% nos Centros de Saúde e em 10% nas USF”, e da prática que a ARSLVT tem vindo a implementar 

de considerar como “adormecidos” os utentes sem contacto nos últimos três anos e a inscrição de 

novos utentes até 95% do número de “adormecidos” salientam-se os seguintes artigos: 

Artigo 9.º 
Listas de utentes e famílias 
1 — Os utentes inscritos em cada médico são designados em lista, privilegiando -se a estrutura 
familiar. 
2 — A cada enfermeiro devem ser confiados os utentes correspondentes ao número de 300 a 400 
famílias por determinada área geográfica. 
3 — A lista de utentes inscritos por cada médico tem uma dimensão mínima de 1917 unidades 
ponderadas, a que correspondem, em média, 1550 utentes de uma lista padrão nacional. 
4 — As unidades ponderadas referidas no número anterior obtêm -se pela aplicação dos seguintes 
factores: 
a) O número de crianças dos 0 aos 6 anos de idade é multiplicado pelo factor 1,5; 
b) O número de adultos entre os 65 e os 74 anos de idade é multiplicado pelo factor 2; 
c) O número de adultos com idade igual ou superior a 75 anos é multiplicado pelo factor 2,5. 
5 — A dimensão ponderada dos utentes inscritos na USF e da lista de utentes por médico é 
actualizada trimestralmente no primeiro ano de actividade na USF e anualmente nos anos seguintes. 
 
 



 

Artigo 28.º 
Remuneração dos médicos 
1 — A remuneração mensal dos médicos das USF integra uma remuneração base, suplementos e 
compensações pelo desempenho. 
2 — A remuneração base corresponde à remuneração da respectiva categoria e escalão, em regime 
de trabalho de dedicação exclusiva e horário de trinta e cinco horas semanais, relativa à  
responsabilidade pela prestação de cuidados de saúde aos utentes da respectiva lista, com a 
dimensão mínima prevista no n.º 3 do artigo 9.º do presente decreto -lei. 
3 — São considerados os seguintes suplementos: 
a) O suplemento associado ao aumento das unidades ponderadas, nos termos do disposto nos n.os 
3 e 4 do artigo 9.º; 
 
Artigo 30.º 
Cálculo dos suplementos e compensações pelo desempenho dos médicos 
1 — A unidade contratualizada (UC) está associada a cada aumento de 55 unidades ponderadas da 
dimensão mínima da lista de utentes do médico. 
2 — São associadas tantas UC quantos os acréscimos múltiplos de 55 unidades ponderadas. 
3 — O número máximo mensal de UC por médico é de 20, com um limite de 9 para o suplemento 
previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 28.º 
4 — Para efeitos da determinação dos valores das componentes previstas na alínea a) do n.º 3 e na 
alínea a) do n.º 4 do artigo 28.º, o valor de cada UC é de € 130. 
5 — O valor da UC obtida nos termos do número anterior é corrigido com o factor 1,8 para as 
primeiras seis unidades contratualizadas associadas à alínea a) do n.º 3 
 

3.º Destes artigos decorre que um Médico numa USF em Modelo B deve ter uma lista mínima 

de 1917 Unidades ponderadas, que o aumento até 2193 UP (6 UCs de aumento de lista) é estimulado 

e deixando de o ser a partir daí, e que a partir das 2358 UP (9 UCs de aumento de lista deixa de ser 

remunerado, o que obviamente tem o significado que o Legislador considera como ideal as 2193 UP e 

que a partir das 2358 UP desaconselha ao não remunerar as UP para além de 9 quando, em função 

do sobre esforço a que obriga, deveria pelo contrário dar direito a uma remuneração ainda mais 

recompensadora. 

Por outro lado em nenhum lado na lei se refere a necessidade de os utentes de uma lista de 

um médico, terem de ser utilizadores assíduos, deixando sim para a contratualização a obrigação do 

cumprimento de uma taxa de utilização anual muito exigente. 

Finalmente também é claro que pela Lei a actualização da lista de utentes é feita anualmente.  

 

4º Assim sendo, pela presente declaração, o signatário, pretende manifestar enfática e 

formalmente a sua indisponibilidade, enquanto o referido Decreto Lei não for alterado, para que sem 

sua autorização : 



 

a) lhe sejam retirados utentes da sua lista sem que comprovadamente isso tenha 

correspondido a uma manifestação activa do utente nesse sentido, ou a uma 

transferência definitiva por opção do utente, ou a falecimento.  

b) lhe sejam acrescentados utentes à lista sem seu conhecimento e autorização, para 

além das situações tipificadas no Regulamento Interno da USF ou do Manual de 

Articulação, e desde que cumpridas as 2358 Unidades Ponderadas e a taxa de 

utilização contratualizada. 

  

5.º Sendo assim, mais se declara que o signatário considerará como ofensa ilegítima, sem 

dever de obedecer, qualquer iniciativa administrativa ou similar que, eventualmente, no futuro, 

corporize ou materialize uma imposição de ultrapassagem do limite máximo de 2358 Unidades 

Ponderadas, destituída de sustentação jurídica, como sucede no caso em apreço; 

 

 6.º Em tal hipotético evento, o trabalhador/a médico, desde já considera que a sua entidade 

empregadora pública incorre na proibição a que alude o art. 89.º/ a), RCTFP, na medida em que, após 

conhecer a sua vontade, expressa pela e na presente declaração formal, aquela iniciativa deve ser 

tipificada como grave oposição ao legítimo, tempestivo e adequado exercício do direito da boa 

prestação de cuidados de saúde que assiste ao ora declarante, já para não se aludir à ofensa da 

“autonomia técnica” em geral a respeitar, segundo a previsão do art. 87.º/e), do mesmo diploma 

legal. 

      O/A trabalhador médico, 

 


