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CAPITULO I
DOI

Orgaol Naciona is
SEcçAO I

Poi nclplo. G.... I.

\'

Art. 1,' t. A Ord.m dOI Médieol lem. lua sede nacional em U$bCUl, no.
termo. do n' do artigo 2' 00 Es1./ltuto.
2. A títu lO prOViOÓriO. h,mCÔ008 na Hde o. S""ç.lo Regional 00 Sul. autonomlnd. em ,.,laçAo a es1./l.
Art. 2." , Na se<!e nleiooa, da Ordem IUflCionam os seus O,gIOl Noeion.i.:
Serviços do P ' esidente da Ordem dOI ~ ico •. P len'rio dOI Conse lhO' Regiona is. Conselho Naelo .....1 Execut ivo , Conse lho Fiscal Nlclonll , Conselho
Nacional de Disciplina , Conselho , Nac ionai , Con,u lti...,s e Co I ~g i ol de
E.pedl1idaoe.,
2. a "" Iq uer dO. o rgllO' 1'1 ae ;ooais.• c <)Moc.çlo d <) seu P, •• iden te. reU "" na
sede n.clo ....1. na de q""'que, das SecçOes Regiona is ou I m qualquer loc.1 do
10"itOno n.elo .... 1.
3. O""nto ao. C<>~io. de Es~i.lioade., pO""r' O c<>nMlho Nae",,,"1
E"""u~.o ouvido • .,. r.s~li.o. CooselhM D,ractl • .,.. de lermlnar que. sua
sede lOja noutro local,
Art. 3.' Par. dor apOio lO P,uidenleda Ordem e O,glo. Nac iona i. h.W!nI , na
lide naciona l da Ordem do. MédicOI, M",iço. de:

.i S""'ela';.do;
b) Tesou ,a,ia ;
e) C<>nlenciooo, asses..".do pOr um ou mai o dos eonsul'o'u juridieos do.
C<>nseihol Reg'o,," i.;
O) O apOio do» COlegio. de Espedalidade. com sede lo,a Oe Lisboa. será
dadO 1./Im~m pelas S8C,.,1./Inu OOS re.~.I.os Conselhos Regio""",,

,

Art . • ' São

fun çoe~

M sec ret", iado.

ai ExpedieNe ge ral , sua selecçAo e dlStribu içl o pe los respectIvoS O,gaos,
e.fe'. <le comp.!lência destes:
b) Reco lha de info,mações dos Conse lhos Reg ionais sobre to<!os os anun·
to, de Inlere.M nacio na l;
c l CompIlar a docu me ntaG~ O a $e r pre$ente b re u ni ae~ do ! Orga o.
Naciona i. :
d) E.tabe le<; imento <lOS contacto ~ nac i o n a i~ olicia i ~ urgent.... e os de que for
incumbidO:
"I Elaboraçao dU acta. das "",sóe. nos re ,pectl"o. li"os de actas. CU). .
fOlh ., serão rubricada, pe lo co rrespOndente Presidente. que também u .i nar"
o termo de "be,!ura e encerramento dos mesmos,
cons~nt e.

SECçAO II
Do. Serviço. do P,e.iden t. da Ordom do. Médico.
Art. 5.' f. E da cOffip.!!ênc ia do Preside nte a ela bo r aç~o da Ordem de Trobalhos <Ias senõeS dO' Orglos Naciona is a que pruide , a partir dOS elementos
que po""ua Ou receba de outros O'll~ O S Nac iona l~ e Ms Con.e lhos Reg ionai •.
2. ESI" Ordem de TrabalhO' de.e ,er enviada ao. Presid entes dos Con.elho.
Reg ionois com a ~ nt eced ê nc ia mlnima de o<to dias. sol.o urgbncia ju.ti ficada.
Art 6' !. 580 lunçõe. do Presidente as del inidu no Artigo 52 · M E.tatuto.
2, A representação da Oroem . no Pa(s e no E"ra ngelro , é assegufada pelo
P,esid eme, :seu sub.t itulO lega l ou quem ele designa r. ouvi<lo o Conselho
Nacion-' Executi.o.
3. O Presid~ nte tem o direito de assi.ti r Os reuniões de quai'Quer OrgAos
onde não te nha " ..en!o. e... tuA ria ou regulamentarmente, obrigatório. mas
sem direito de . oto.
Art, 1,· 1, O Pruide nte $erã ,ubstl!uldo. ao obrigo do Artigo 53,· do E.tatuto
nos :seus impedimento! temporários, por 1 elemento de.ignad O pelO C<>nselho
Nac ional Executl.o de entre os :seus membros, de preferência um dos Presider>tes dos C<>nselho. R e ~ ion a i s
2. A de. ignação de:" ser feita no inic io do mandato. sem preiuílO da sua
po""rve l "Ite ração.

SECÇ ÃO 111
Do Plenário dos Conselhos Regionais
A r!. 8." L O lu nc ionamento do pjenolrlo M. eon.elM a Regio naIS. A.sembiela Mé dica Nac ional, e regulado pe las dispo.lçô,," do, Artigo. 55" , 56,", 57.· .
58 " , 59 .'. &O.' do Estat uto.
2. As Sessões não são púb licas

•

(~.,

SEcçAQ IV
00 Con. .lh" H aclo","1 h ,"",,'I.O

Art. 9· O Conselho Nacional h~ul i .o tem • conslO1u;çAo e competência

pre. IOIas nos Art igo. 61,' e S4 ' do EstalulO
Art. 10· I. O Co" ... lho Naciona l Execullv<> re<iM ord inoriameme. em princi-

pOo. um. vez por mês, exlraordinariamMle $emp'. que <> P'e.idente <> julga r
neee''',io Ou q""MO IM t"r requefido e just,'icado por um do. Conselhos
Reçionai. ou pelo C<lnselno Fiscal Nacional.
2. kJ ... osõe. nlo MO pU~licas.
Art. li " I. As .... sões 0":11""' .... <10 Co" ... lho Nacional Ele""utl." s.lo .lIl1d8O

'-

,I

c

ouaMo repll!$<Intadas todas .s SecçOes Regionai. e presente a maioria abso"
luta dos ""us membros.
2. A au sênc ia nao justifi cada dos representante. de uma Secçao Regional
"'0 retlr. capacidade de l,berali .... t se,MO.
Art, 12,' I. A.... ....0 •• ",<:IiM., .... urgentes se'io ",.lIndu mesmo ...... usê".
cia do» representantes de uma 5@«ao. desde <lue as restantes as conslde ... m
urgentes e a Secçlo talto .. tenha SIdo informada deua deciolo com a anteced~ncll necas»r", ~ .. <I"" poOH fazer deslocar OS $eU .... p ... entantes à
",un"o,
2. A.....sõe. e>traordini.riu nto urgentes",o podem "",liuH -$e $e fatta rem
tOdo. o. representante. de uma SecçAo Regional.
Art . 13' I. A. delit>ltraçõe. MO tomadU' pturat idade de .otos" obtém
.e""imento a pO$iÇlo que reunir metade e mal. um do. ""'lO' expresso •.
2. O Presidente da Ordem tem. além do seu, "",to de qualidade.
3. O. membro. ausentes podem ""I .... er poderes em membros presente.,
"".... ndo. pa", o eleito, pa... r Uml credencial, autenticade ~Ia re.pectiva
Secçlo R.... ionat, Im 'I"" expre .... rlO <lireet.menta os poderes conferi(los
Art. t •.' O. P.... idente. dos ConHlho. R.... ionai...o membros obrigatlirios
do Con","ho Nlclonal Executi.o.
Art. 15· 1. De cada semo /I lavrada a ",spectiva acla 'I"" ser! "n.iada,
dactilografada. ao. pre. identes <lo. Con ... thoS Regionai. com ante<;ed6ncia
"'o In ferior t d. con"",catOrla pa ra cada sesolo ord inA" •. para ser lida. corri gi"" e oprovada no inicio da semo seguinte e transenta fie lmente. com nota de
documentos tundamentai. onexOI. no re.pectivo tivro de actas, assinada pejo
p ... sidente. ou quem o sub.mua, e ~to Secretário da Se.são.
2. cada um dos Membros do Con ... lho Nacional Ex,"",utivofundon4r' rotatl ..... mente. como SecreUrio d.. se.sõe •.
3. Ao P .... idente compate distribuir paios Membros do Con ... lho Nacional
Executo.o ou paios Con ... lhos R.... ion.i. , os ..suntos a estudar Ou. ,elatar.
Art. 16.' 1, $O silo vá lida. ao deliberaçõe. tomedas sobre m.ttri. constante da
Or<lem de Trabat h"".
2. Ouando" impOrtância Ou a urg6nciadousunto apresentadO e nlocon.·
tante da Or<lem de Trabalhos o justifiq"". sei" r$Conlle<: idO petO$ membro.
presente •. poder' ser tOmlda delit>ltraçlo. quando por unanimidade, ou recomen<l'do o sua inclu"'o na Ordem 6e Trabathos de se .... o pró~ima ou de
se.llo extraordinária. quor.:to par SimpleS maioria.
A,!. 17." As ....sõe. do Conselho Nac"",,1 Executivo podem. em certo.
caso •. ter cartcter confidencial. no todo OU e m parte, se assim lor julgado por
unan imidade. e ao su... aetas .er'o exaradas em livro especia l.

•

SEcçÃO V

00 Conoelho Flsul Noelon,'

Ar!. IS " O Conselho Nacion al cuja co,,"t,'uiç'" e lunç~",,, delinidas pelos
anige s 65,' e 66 " do ESI.'ulo, reúne. con"""ado pelo Presid"nle oa Ordem do.
~ico.,

sempre que esl .. "conside re necesst.io Ou lho seja reQuerido por

qual" ..... , dOI seus membros.
SECÇAO VI
Do ConselhO Nacional de Disciplina
Art. 19' O Con.., lho Nacional "" DiSCipl ina. cuja constituiç&o e funções

o.

í

In igo. 67 ' , 68.*, 69.' e 10.' do estatuto delinem. retine. ecn.ocado pe lo Presldenle da Or<;Iem ....mpr" 'I"" se justi"que .. nunca meno,de uma vez por ono.

secçÃo VII
Dos Con ... '''''' Nad ol'l&" Consultl.o.

Art. 20,· O. Cons.'hos Nac ionai.

Con,u"''''''. como ó'Ol"" Iknieos d.

Ordem dos Médicos cujn l!Jnça ...... ao del.. rmi nadu na Se<;ç'" VI do E3ta·

Mo. '"unem semo'" que" seu Coordenadora julgue con~ni e nte Ou. requeri·
"", Mo da maioria dO' seu. membros ou do seu ConSOl lho Naci"",al Executivo.
Art. 21 .' O. Coord enaderes dos Consel ~ o . Nae'"",.i. Conou ltiv,," distribui'-0 pelos membros do Sec releriAdO rflpectivo o. ".untos que I~e len~am .ide
prePO$tes pele COnSOllho Nacional Executivo.

SECÇAO VIII

An. 22.' O funeion.mento dos Co~gios de Especialidades SOIr,; regulamen·
I.OdO por um Regulamente Geral dO. COI'giO, da. E.peciat idade. eom~tindo
lO ConSOllho Di....,ti.o de cada um deles a elaboraçlo dOSOlU regimento
cõal . com ob ...... lnci. das norma. do Regu lamento Geral e de Estatu to.
Art. 23' POdem Os CoUtgio. de Especialidades ' e<!uererou . uger...e Con$&lho Nac lon.1 EJCecutlvo que crie grupos de trabalho a ni ...1 regional sob •
coordenaçle de um de . membro. do ... u ConSOl lho Consu ltivo.
M. 2.' t . O articulade rele,.nte b e.pec ial idadfla criar ~Ia Ordem dos
Médicos. ae abrigo dOS artigos 87 ' ..01 .. 90' do Estatute. SOInI publ icado pelO
Conselho Nacional EJeecuti... o no órgJo ollcia l da Ordem de. Médice... dele
...nI dado conheci mente a. entidades oliciais competente • .
2. E.SOI articulado con stanl d" um P,"'mbule jus"licat1Yo da cri.ç'O; ··eu r';culum min imum" .. ~ fg( .....I. tempo de estágio .. respectivo i ntemato; COMiçôes
pa'. a Idml sdo por con ...nso.

"'1>"-

•
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SECçAO IX
Da Informaçlo

-

A<'I. 25.0 1 A Ordem do. Médicos assegura fu n<lamenlalme nle a informação
sócio-profissiona l por uma pub llcaç/lo oficiai. diSf ri buida me nsal e 9ratultamente a tO<lo. 0 0 ~ i cos.
No .eu âmb ito ... <to criados """to ,es de Informaçao imed iata e de indo le
c ientifica cuja pe ri O<llcidade seri definido pe lo respect iva Direcçao. ou. ido o
Con.elho Naciona l Exec utivo.
Art. 26' A direcç;lo e o corpo ... daclo r;a l p<!,manente sAo de.lgnado. p<!lo
Con.elho Naciona l Executi.o. ouvido. o. Conselhos Regionais.
A rl. 27" O Co nsel ho Naciona l E. ecuti.o designará um Gabinete de , elaçO...
pública.
a ni.el nacio nal. te,. como funçAo promove r as ".laçOes com o.
melo. de informação e o >'Úbl ieo.

d"".

SEcÇAO X
DI acçlo cultural
Art. 28 .' I . Para a real i18çao das acc;Oes prevl.la. no artigo a I.' alinea. a). c).
e). f). gl. h). il . delegadas no Co nselho Nac iona l para o En$mo e Educaç~o
Médica. O COnselho Nacional Exec uli.o pro.;denc iará pa ra que,
a) 0 0 aulore . méd ico. portugueses enviem um e><emplar de cada um dos
.eu. t raba lho. cienUflco. 11. biblioteca •• ce nlral e dos con.elho. regionai. ;
bJ O. director •• da. pub llcaçOe. mM ic... portuguesas p<!rIOd ica. envie m
.xemp lares de cada número às referidas biblioteca.;
CI Se ",a liza . de 2 em 2 ano • . o Cong res.o Naciona l de Me<l ioina. na ~ poea de
Ju nho:
d) O dia 18 de Ju nho - dala da promulgaçAo do E.l at ulo - seja oon~ide rado
o dia nacional dO m<ldico;
e, Com O apolo técnico M Con ... l ~o Nacionol para o En~ino e Ed uc~çao
Médica e do. Colégio. de E~ pec laIidade. e e m colabo raç 11 o c o ma . Soe ie<lade.
Med ica. Po rluguesa •• Esco las Medicas e In.lltu içoe. Hosp italar • • e outros
Cenl roo Medicos elabore e prO<.j'am. a ~genda an ual oa . reun iOet de 1mbito
Inte rnac ion.l. naciona l reg ional, Ou local a real izar no pal~;
f) Com <I apoio do. competente. órgAo$ técnico • . edile um Gula M&<I lco
Portugu~s oMe
compilada toda a legl. lação e dema is inlormaçOe. com
Inter...... para o méd ico . a dl.tribu ir .lodo. o. med icos no aclo <18 , ua im,cnç!o
e .usceptlvel de .er anua lme nte actualizado

.e;.

2. Toda a acçlo cullu'al nao eSUitame nte mMlÇa. mas na qua l . Ordemoo.
Médicos de"" ...umir pap<! 1 ou dar co laboraçAo. ~ da ....pon.abilidade do
Con.elho Nac iona l Exe<oul i.o e do. Con.elho. Reglonai. com o apo io e_e ntua l
de e.lrulu'a. a c,lar ao abrigo do a<'ligo 7.° . lInea OI do Estatulo.

,

T
CAPI TULO 11
001 OrglOI h .cuU_o.

Region~i. ,

Oll trital,

SECÇ.a.O I
001 ConHlhol Regionais
Art. 29.' 1. Co<la Conselho RegIO .... I, cuja COn$~lu j Çjo. lunçOeI.ao delini_
d., pelOI artillOS (1.' , .2.' S ... .. dO Estaluto, reune n. _
r. . ~ l iy•. em
pttndp,o. Im seM.lo ord,n'rtl. uma vez pcI( semana.de lçordOçom o.rtl~.3.·

do Estatuto. extnoor<!inarlam..ue -..pre otJIt <I P.... ldent. <I consident
necesst,io.
2. Em cada _.ao /ll ..rt um. Ordem de TrabalhOl ... bo",da pelo s..cret'-

r

rio do Conse lho ~ional .
.
Art. 30.' ..... alte.lço .... dO Conselho Regional"O tom.dU por malori. simpl.. dt voto. " ."idU tO quandO p< .... nl• • malerl. abSOluta dos seu s

"'.mbrOt.
An. 31 " De cada ....... 0 se" I...'da, pelo Sec",t.i~o OU Sac.etol.lo-Mjunlo,
leia sucinta mas uprl.oando fielmente os Uluntcl diocutldos. delib.traçOfl

to.....,.. ecleclaraçOft de '0'010. Que d.. ~. de liol. CO.rigI(JI ... pro.,"" no
Inicio da O8.sto seguinte ..,. ' ''''ocri", lO , .... peeüY(J lI_rG di .ctn I 'Ainada
pelo Pnt"(lenlt!. s.c .. tirio
Art. 32.' c..d. Conselho Re;lon.1 <I represenllldo pelo ..., Pruldente. O "ual
repre ..nttloualmenl•• Ordem na .... d. regilo .• m .<:Ioadl 'mb!1onacional
''11 Qu.l. o Presidente d. O""m n.lo ...i_.
"<1 . 33.' 1 . N' primelr ....... '1 dG Con$o011>o Reglon.l. di .CGf(!O (Qm o
numero 2 dG artigo (2.' dG E,t.lluIO.• erlo (Ie~gnadG' ."...... , dO' membros
uecul l_o. do Conse lho Regional q ue ,epre$oOnlllrto .11•• durenll o mar>d ~ to.
no Conselho Nacion" Execul lv<ll no PlenArio d ca C<lnselhOl Regiona is e o.
seUl r. ,peClillo. su bsUIUIO" dlll(l .. ra inlormado O Pr"ld,nl' da Ordem .
2. Um d os memb'OIllecll........ mpre o Presidente do Conselho Re<;Iional.
M . ~.' Compete.o PrUI<' lnll:
'1 Pnt~dir ts

ses_

do eo.-lho Re<;Iional. con"""'-I...;
b) F..er parte do C<I ....lho Eleltor-.J Noocio .... l. pare. elelçto do p",,(lenle
d.Of(!.m;
cl FleprH&nta' o Conselho Re;IO/III' nal ReuniOn do Con. .lho Nacional
e""'u~lIo, do PiotNrlo do. Consellloa Regio .... io;
d) Rub ricar Olli.,OI .,. aclll' d . CQfllas do C<lnselho ReglGnal . ninando "
actas I cont.ls (orde nl'" PIIo"m, nlO e oula. d & .. m....l .... poe<:llvamenle.
CGm o S""",tá rio 1 o T'l(Iu,..lro;
I)
correlpc nd'flCla q ue o Conse lho Rl9lo",l ju lge co nllen ienle
I,.,r ••", ...ina lu ... ;
I) "'"In.r oS Boletln, di InloOnç lo na Ordam • "'lpec~lI' cédula.
prOlllllonail.
Art. 35.' C<lmpete .0 VI",-P"lIdente:

"'"Ina"

'1 5ublblulr O P ..

_II. no _u Impedimenlo, COldIU.......;

•

C

bl A$sejjurar a ligaç.o dO ConselMo R89 io nal Com as ComISsões Consulto.as
A"9ionai. e os Grupos de TrabalhO ligado' ao. Co~glo, <te E.pecialidades
Art. 36. Compete aO S<!<:reltrio:

ai Ae<liglr" aetao du IIé$SOes dO Con$(! lho Rejjior>al. , ...... u transe", ... ,
para

(>

Ii.,o próprio e assiná-Ias COm O Presid<>nt..;

bI Da, despacho .. correspond6nc;a " e ~ PGd'e nte ord i náfio Que nlo Ca ,eç a de
Ir as re uniões do Conselho Regional ;

cl Preparar os aMunto. par. a. $f!$$Ões do ConselM At!9iQr"I8.l e p'opOr a
respec1iva Ordem de T,aba lhos;

d) Orient., .. fiscal iza r os se.. iço, de SKreta, ia.
,,) Elaborar, em colabc,"çao com o Pres iden te. o plano e o re llt6r;0 de
aCli.i<!.dU. :se' preMme, anualmente •• As ... mb~i. RegioMI;

_ '

1) Manter aCh,•• ,izado. oe cadernos e l.. ,lo.. l. <J<j Secçao Reg ional;
g) Procede r ao in.enlil,iO dos be ns do Conse lho Regional;
h) Auinar, COm O Presiden .. , ao ordens de pagamento e gu i.. de reme ../I /lo
T.sourelfo.
Art. 37.· 1. Compete ao Tesoureiro
a) PromoWjr a CObra""a dU cotizações e Oulr,," r~ .i tu , ard i"'ri .. ou
e..... ntuall:
b) Arrecadar as receita •• l azer os pag.mentos depoi s das'acturas est.rem
. ip das pelO PresIdente e Secretário ;
clR&<lig ir e /luir\8.r a correspond6ncia que diga r"pelto aos serviço de
Te.ourada:
d) Fiscaliza r e as.inor o. li..os. documentos de rece itas e de. pesas:
el Forr>&Cer ao Conselho Regiona l elementos sobre ... suntoo de Tesouraria e
apresenta r m...... I""'nte o boi.""", .. de """,ila e deopesa.:
1) Passar e assin.r recib<ls du qUllntiu recebidU e paga r despeunutoduda. pe lo Co nselho Reg ional . por orden s de paga mM tO.isadas pe lo Presidente
e Secreltrlo:
g) Depositar em instilUlçlo bar>eár", c .. Ido dl.pon i..... l:
h) Elaborar •• nU/llmente. um orçamento. ",1/l16rio deconl.. /I sub meter p.olO
Cons.l ho R"'fjion al à Assemb lei a R"'fj lof>ll ;
i) Dirigir. escrltu raçlc d.o receit•• e d.spe ....
2. cada eooselllo Region.l pode alribuir a um dos Vogal. a qual idM e de
Tesou reiro-Adjunto,
A,1. 38,' COmpele ao Sec ,eltfio-Adjunto e ao Tasoureiro-Adjunlo , quando
Mu..... '. COAdjuv"r ou substItuir no seu impedimento Ou por delegaçl 0, re.pecti."mente, O s..c r. tárlo e o Tesou rei ro.

°

Art. 39.' Comp.o' e ao. Vogais:

11

ai Encarregar-se de relltOrios ou desemp.onhar fu nçOeo de coordenador ••
de grupos de "oblll ho necessárioo ao cumprimenlO dO arligo 6' do EstatulO, a
........1 regional, par. <lua te~ ~ .m sido de"'\lnados pe lo Consaih" Regiona l,
b) Oesemp.o~~/lr runçou dOI ",".. nl" membros 8>""u';00s de Conse1ho
Regiona l. no seu impe<l imen' o, o pe<lido do Presidente ou po' deliberoçAo de
.... sào do Conselho Regional.
ArI. ~ .' O. membros do Co~selM RegIOnal sào. indi.idUllI. solidariamente,
re.ponsáoeio p.ol.. deliber.ções 10mada.

1"-----_

•

SEcçÃO 11

A". 41 .. A. normal r"9"I.menlO"" do. Conselhos Ro-glona .. aplicam-se ao.
Conse lhos Ois"l ... is. no Imblto que O Estatuto lhes confe re. pelcu"igos 31 " e
32 ..

CAPITULO 111

c

SEcçAO I
Principiei Gerall
ArI. 42 .. 1. E.t.tutariamenle e xi . tem as ... gulntes A.... mb~ias·
ai Plenário dOI Conselhos Reçlenais;
ti) M ... mbleias Reçion.il;
cl A_mbleln Oi.tritol,
2. A. A.... mblei .. Regionais e OiWi"'is lu nci on. m co mo A.... mb le i.S Ele ito ra il. ordln.ri.men~. de 3 em 3 .n~. e utraordlnarlamente nas condições
pre ... l.tas no E.... tuIO.
An. 43.' A con.mulçto de.ta. A.... mbleia ••• definida ~o. a"igoa 23 ...
33... e 55 .. do &lItuIO.
An. 44 " A Me .. d. A3sembleia tem. constiluiçAe p ... vi .... no. ,"igO' 24" .
34.". e 56." do Eslltuto.
A". 45 " A compettnc;. espedlic. de.t.. As ... mb leia. e a defln;da .stllu1.~amen t t no . ," igo. 25 ". 35." e 57· .
A". 46." A. A.semble l.. ,eunem e delibe,am em conlormidade com O
';S10 nos a"igos 26 ... 21 " . 2a ... 29 ... 30... 36 ... 37.". 38" .39.' . 010 ... 58.' . 59 ... e60".
de E.taluto.

p''''

SEcçAO 11

Ar1 . 47." A ASMmblei. lun<:ion&nI em primei,aconvoc,çlocom. m,ior" dOS
membrOS t. em segunda com qualquer nolmero.
ArI. 48." M .... _ d . Assemblei. Modo pUb licas. nelas nlo i><>de,lo se,
lomadas del ibera.c;On ""b re ... untos dile'enles do. que consllrem na Ordem
de Tnlbal hos.
An. 49." 1. Na saladas ..... õesh.~rt um lI.rode p, .... nçudos membro.da
A.sembleil no qUII. e pa," cada .... são se fará uml II.ta 1'0' ordemllfabética
doa nome. de todos o. membro. da Assembleil . O. me mbro. preseme • •
Modo te,,'o de ...inar ou rubrka r no 'o<specli.o luga'.

c

2. Poóeno <I Presidente dispensar <!'Ste 'ftQislo de p_nçu'lundo-o sub,titi... pela pro ... .,. inocriç.lo !..... ul. proliuional) I <N ,*no 1I0ZO dos direitcn
IlUoh"riO$ (ultima QUOU. liqou,<Ia<Ilj

Art. 50 ' O Pr..",,,,,te d. O«lern , 0$ membrO$ (lo. Conselnos N.cionol
Exec utloo. ConMlhot A-olonal.e Conselhos o;lln""" .. mp .. Que <I deM,em
Ou
COM""",.,,ta lO floÇlar..:lrnento da "'s.mbleõa, poderio .sol.ti, 11.
MUO,. da ........",b l.i•• ono. .... o tenham ......"10 obrlgltorlo, com I 'ocuI0.<11 ". lomar pa rte nl dlaçu.slo dOI a"unto, em delat•. mormente na

te""

olt<:u".Io do ,e la tório • pllne ,,. I ClIvld.de. e rala tório d, contl. I orçamento.
mu .. m d irei to I YOIg,

Art 51.' No funcionamento di' "'.se",til,in a.lo ObMrvlda. 11 seguinte.

no'mal:

I O P,e.lden. (OU q .... m O Mlbtua). d"pol' <li .. «<tillça, Ou. • Assembiela pode lunclonar '-5111",...,,11. conslóo!ra _ n........0.
2. Manda prou<let li IeIt",. da.cu da oesslo Int8l'iOf I ou. seja posto li

dilCu ..lo POf um tempo m.t"mo de meia I>o<a
3 . OilCu,id~ ~
lubrnetlda 'aprO\l~ÇAo d~ AllMmblel. com 111''''''11111
eorrecçO-es feltn.
4. Determl ..... q ... t i proce<l •• 1IIIUfa dO e>pt<l llnll, pari eull discussio
"'IM","rt um mb lmo d. mlla hot"1l. .
5. Po<I •• egulr .... um perlo<lo di ··.n'es d a ordem de Irabal nos·· em que O
Pres ldenle da,j ~ pe""" qUlm lhO reque<r•. por.lerl'OI d. m.ne<r. suc inl.l.
par' Ir'Ur de quelLlO p"".iII. di dlSCusSolo bre.'. IM ,"~m O dltCldir. por
VO,.çto. I A$o.Imb"iII. com pruo de meil hOrl.
S. Ordem de T,..blllIOII: apre .... Uçto. discu .... O. vallÇt.o dOi IMunlos
propOltOI • no 'mtlIIO d. _ competl-ncil.
7 . OUllq""r dOSI .. u'"OIlne""dOl ..... ordem o.lrlbll".,. IMr' submetido.
dl.,;ulSlo. no ge ..... "Udld. I ..... lopecillidlde. ,nlOS o. IMr valido.
S . O Prnidente. cone_r. a IXII." 101 m.mbros di A_biela por ordlm
ce In.,;riçlO. ui.., qUlndO prel."""m interrog.r ........ InY'OClr d llposiçO-es
r&gullrnenl .... s. "''''u''rl.. Ou 1~li •.• preMnllr req",rlmln.o ou '''''r de
q .... tlo prévia rel.eionldl çom OI luun tos e m dl,,;ulllo.
i. Allnt erpe l a ç ~ •• ml.1 d.... m IMr f.. l\a sem ,,,molconcllol. pr.eisou I
InvOCOÇlo das di.pollçoe. regullmenll ... s limi"r_..'" • Indlcl(;lO dOi artigo.
In lrlngido •.
10. Os requlri"...n.OI ","o ..,to IU.tlflcldos nem dl.,;utldo," ..... 0 pos'OI;
vOtlçto logo que admltldol pel. AI"""blela.
11. A Idmi .... o o. prOpolll I moÇóes na ""'.. da ......... blola. Ilill po<
vatfçto I pela ordlm .m q ... 10flm 1prese-n'adU. PQdIndo IIr I 1111 discu ...
010. Im eonlun.o OU IMp&rldam",,1O I , respec.l .... vatfçto po< ordem de
."".. n~o.
12. OI oradO_ diri1!.m .... '0 ",",.idenle no decur.o di IlIIupooiçloe ","o
pod .. m .. r In .."ompidol IInlo por .... OU se O canlln .lrem.
13. T"mlnodll seSllo . O primeiro Secre."io (ou q ... m O lubll ilul) . 1.....11.
respecti vl leIa . que d opal' dellda. d isculid. e aprOV'dj . com Ou tem emendu.
no Inicio da 0&0$.1.0 im tdilllll, li" 'flnserilO no livro ' .. ~tlvo, ... Inada por
'oda- OI rnembrOf da M....
". Se a Assemblela •• ~m o det.rminor. o Prllidente mlnd.r'''r. pôr'
di.,;u_ e votaçao I KIII "" MI"O que acaba o. l i ...ltu,.
15. O P_id,nl. Q.in.,j O • • ped .. nll rellr",," b flloIuç6ea. IlvI"... da

.ela.'

c

"

,
A.... mbJeia . a envior aos ó'gao •••""uh,os correspondentes.
16. A. del ; be(açOescon.ta~o d. ,ela que de~ ser aprovada no l im da
diHlCl8me ~ 'e

,,"Art . 52 '

pela A.semble,.

C>u

PO' .oto de conf iança

À

~o

Me$>l paro la".r.

1. N. V(ltaç~o par. admlsslo e . p rOVlçao de p ropostas e moções
poder! O Presidente , se a.sim o entender melhor ao re nd imento do trabalhada
Assembl"i., propO r . ordem ... gu,n!e;
ai Prosposta. de eliminaçlo;
b) Proposta. de SYbstituiçlo;
c) Propostas de emenda;
di O que ,. .lO. <30 ' .. xto discutidO " xcepto as alterações

iá apro •• das;

e) Propostu <Ie Mita mento ao lexl0 ia votado.
2. Esta ordem pode ser alterada em virt ude de requ .. romento apro.a dO pela
A .... mblei •.
3. A$ votações serão feito. do ""9 ui n1.. mOdo

c

., Por "levantados" e ".entados", em questõ"s 10rmai. de l unc ioMrnénto:
b) Po< votaçto nominal Ou escrutlnlo """,eto. quaMO seja req"",ldo à
A .... mbl.' . .. ten"'- a adedo de um mlnlmo de dez po r cento do. presenles. Ou
" Presidente" Julçue oponuno a necessário, em virtude das csracteristicas ou

gravidade do as.unto a re.olve,.
Art. 53,' O P",.ldente pode, ...... justifica" marca, no .. se.sAo pa,a trata r de
... unto. a p",sentados no ""rido de "a nte. da ordem de trabalhos"
Art, 54,' O Pre.iden te pode, pa ra eleito. d o art igo ante,io" e ... mpre que o
Mtenda, nlO pô,. votação uma proposta ap re.e ntada e , ne.te CUO ,. p,oPO.ta
deite volt. r il ...M10 ordinária 'eguinte ou a sessAo e~1flordlná,ll. exp, ... samente eonvocadl, se assim o delibera' a A .... mbleia,
Art. 55' Na apreclaçlo dO orçamento .p ro.adO pelO ,e.peeli"" Con ... lho
",Ialivo aO ano ,i';l em cu'so, poderá. A .... mbleia intrOduzi, alteraçO<!. que
lo r.m tidas por COMMiMles e se compadeçem com as de.pe$lS j! ",alinda. e
com os comprom issos assumidos até essa altura.
Art. 56' 1 O Co nselhO NaCIonal Exo<;ut ioo, Con ... lho. Reg ionais Conselhos
Dist,itai. e O. membro. do Plen!rlo dOS Conselhos Reglon. i. que ...im o
d .... j.m dev.m comunica r ao PrHidente da corre.pondente ASsembl.,a. PO'
o$<;rito • pelO menos com 30 dias de antecedência , relativamenle' data da
,oun"o , .,.untos de manife.t. importAncia pe'a • Ordem e que ptetendam
sejlm submetidO'. apreciaçl o da Anemblei., os ,< .... i., quando aceites pelo
Presidente. Ilgurl rlo em ordem d& trabalho. suplementar.
2. Em . ituaçO<!. de recont>l<:ida u,g6neia poderá <) prazo se, reduzidO a dez
dias,
An. 57,· C<lmp.!te ao P.... klente <Ia "" ..embleia:
I. Con.""., .. re uniO"a ordiMriu e " xl raord l nM las ;
2. P ,e.id ir Os s.ssõu;
3. p ,ep,or.r a ordem de t,obalho» du sessões ;
4. Dirigi, os t rabalhos <Ia "".",mbleia de modo a orientar. discus:IJo dos
... unlos com a "ecessiria o,dem e discip lina e evitar a ap ,eciaçlo d.. maUtnu
"slranlla... comP<l'ência da ""..embleia. para o que u.... 'ó de meios suasó.los.

do co,'" da palavra e do p,ocedi"",nto disciplina,.... for desrupeitedo:
5. Rubricar as lolh •• de 11"'0 de

.ela. da. se ......... <!li A.... mbleia .. as.;"",

COm O. f • • la nt... membro. d. Me ... as .elas , qu.ondo "provad •• e transc,lto. 00
Ilwo competenle ;

"

C'

6. Participar • A$lIemblela qLJI iSquer AS.unto. que a esta impOrte conhecer;
7. Pre.tar JI Msemblei. todo. O. e$C larec imenIO' que possam orientar.
~i.cu.sAo do •• ssuntos:
a. T,an.mitl. aos ó ... ~os executivos co.re.pon~enle. as .esolL>ÇÓu e suge. tões ~a A.... mbleia;
9, Indica. os m e mbro.~. Assembleia que subSl"ui.~o, em caso de impedimento. O Vlce-P.esi~ente e o. Sec.etá.ios da Mesa da A...,mbleia.
Ar!. sa ' COmpele ao Vice-Presidente coadjuvar e .ubstltui. o Presidente. "".
ouas laltas Ou impedimento de qua lq"". nalu.e ••
Ar!. 59· Compete &0 P.imeiro-$ec",ltrio:
,. Secreta ....... es~ s ;
2, A.segurar o expediente da Me ... da Asse mblei.8 ;
3. Faze. as COMOC.IO.ias para as ses.só"., ordenada. pelo P,esldent. ;
4. Redigir as actas das sessóe •. ", ... ,i-"'o Ou laz6-laslavr.r no respeclivo livro
e .ssiná-IU conjuntamenle com OS re''''nle. memb.os d. Me ... quandO
aprovadas;
5. Guardar OS liv.oo de actas. correspOrldência. demai. documentos;
6. Re<ligi, U comuniCllçóes aos ó.g~o . executivos co.re'POr><Ienle •. sobre
re,oluçóes ou recomendaçóe. da A$Mmbleia,
7. Despachar o ,estante e~ped i enle de acordo com as .eso luçóes d.
A.sembl", •.
Ar!. 60· Compete ao Segundo-$ec",tário
1. Secretaria... sessões e le r a acla da se.sAo ante.lo.;
2. Ler o expediente;
3, Coadjuv •• o Prtmei.o-Sec.etá.ie e sub.lI1ui·lo .... 'LJlsla lla' ou impedi_
mento de qualque. natureza.
Art. 61.' 1. No impe<l;mento do P.... ida nte e do Vice-Pre.idente. assumi •••
pre.ld~nci. da a.se mblei. o membro de ma is Intiga in$Criç.lo na Orde m quese
enconl.e presenle.
<. As 1unçO... de qualq""r OU de ambOS o. Secret&rio$, no impe<llmento
destes. serão desemp"nhada. pelo. memb,os da A.... mble"'. escolhidos pe40
Preside nte. de ent", os presentes.

SECÇÃO 111

Art. 62 .' OLJIndo U As ... mbl<ti.8$ 1uncionam como Msemb lela. Eleito,"lo, em
confo.mldade com O§ único do A'llgo 42,' deste Regulamente, ob ...",am-seas
condições p",~sta. no. Inigos le.'. 19.', 20,' . 21 .', 22.' . 48,' . 49.', 511'. e 51 ' dO
E.tatulo,
Art. 63 .' O luncionamenlo <14, A.... mblel .. Efeitorals bem come todo e
proce!$(l,lelto.al pf4lvio $lo ' egulados pelo Regulamento Eleil",.1 d. Ordem
do. Médicos .
Art. 64.' Ve.lliCII nd c-se o pedido de exoneraçAO ou dem;",-o na lotali dade Ou
maioria dO' membroo dO. O.glos. PO. sua iniciatlv •. o P",sldente da Assembie la cor .... pondenle ao respect ivo 01 ..... 1. a quem t.1 Iltuaç.le sert comunicada,
con.oca,~ no ..... ele içOes a rea liza r no prazo mhimo de novenla dias. pa.a O
respectIvo Q'!IIo.

"

6. Par!iç'p"r • AAemble," q", lsquer as.unto. que a esta impOrt .. conhec er;
7. Prestar 11 Assemblel. todos o. esc larec imentos que possam orientar a
dlscus""o dos 4ssunlos;
a, T ,.nsmit l. aos ÓfljaOS executi.os co.respondentes.s ,esolc>çõu e oUl/e. tões da A.... mb le ia;
9, Indicar 00 m.. mbro. da A..e mbleia qu .. substltui.ao, em caso de impedi·
mento, O V,ce·P .... id .. n!e e o. Sec.etá.ios da lo.4esa da A.... mbleia.
Ar!. sa' Compete ao Vice-Presidenle coadjuvar e .ubsUtui. o Presidente, ""s
'uas laltas Ou impedimento de qua lque. nalu''''''
Art. 59· Compete.o Prlmeiro-5ecreltrio:
L Secreta.la. u .ftS~S;
2. Assegurar o expediente da lo.4e ... da A.semblela ;
3. Faze. ao çon.""at().ias para as seMOas. ordenldao paio P,esldente;
4. RedIgir as actas das ses~s , Iav"l-I .. ou laz ~ -Ias lavrar no re spe<:ti.o livro
e aS$Ôná-IU conjuntamente com OS restantes memb.os d. Mesa, quando
aprovadas;
S. Guardar os li ..o. de actas. correspondência e d .. mais dOCumentos;
6. Redigi, .. comunicações aos ó.g_os executivo. co.r&'POr><Ient,.,.. sobre
re,oluções ou r&comendaçõe. da ~mbl e i.:
7 . Desp.acher o restante upadiente de acordo cem as .esoluço..o d.
Anemble<a.
Ar!. 60· Compete se 5egundo-5ecretário
I. Secretariar as sessões e le , a RCta da ""soA0 ante.lo.;
2. ler o e xpediente;
3, Coadjuvar e ?imei.o-$ec.etá.io e substltui-Ie n.. s", o la lta. Ou impedi_
mento de qualque. natur&L!I
Art. 61 .' 1. No impedimento do Pr&side nte e do Vice·Pre.idente, .ssumlrá I
presld~ncia da ..... mblei. o me mbro de ma is . ntiga in""riç~e na Ordem queM
encont.e presente.
2. A. lunçõe. de qualq""r Ou d .. ambOS o. 5ecr&lArlOS, no impedimento
destes. serAo desempenhadas pelo. memb,os dI Assemble la, escolhidos pele
Preside nte, de entre os p.eMnles.

SEcçÃO 111

Art. 62 .. O",ndo " .... ""mb lela.lunCionam como Assemb l.. i•• Eleitorais, em
ccnlo.mldad" com O§ único de A'tlgo 42.' deste Regulamenlo. observam-seas
condições pre\<istas no. artigos 18", 19.", 20,' , 21 .", 22.' . 48,' , 49.. , 51)0, e 51 ' dO
Estal uto,
Art. 63 ' O luncionamenlo da. A..emblel.. Eleitorais bem come todo c
proce.S(l eleito.aI p~.io s.lo ' egulado, pelo Regulamento Eleitoral da Ordem
do. Médicos .
Art. 64 .. Ve.llicando-se o pedido deexoneraçlOOu demils.lo na lotalidade ou
m. iori. dOS membro. dO. O.gao s, por sua iniclati •• , o Presidente da Assembleia correspondente ao respect ivo "1 ..... 1, a quem tal .ll"'Ç!O será comunicada ,
con.ocará no ... elelç<"le. I rea liza r no prazo mhimo de nCV10nla dias, pa •• O
respe<:ltvo O'!IIIo.
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