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RELATORIO DE DISCUSSAO E VOTACAO NA ESPECIALIDADE

Proposta de Lei n.o 298/X1I/4.a - Aprova 0 Estatuto da Ordem dos

Farmaceuticos, conformando-o com a Lei n.o 2/2013, de 10 de janeiro, que

estabelece 0 regime juridico de criac;ao, organizac;ao e funcionamento das

associac;oes publicas profissionais

1. A Proposta de Lei n.o 298/XII/4.8 foi aprovada na generalidade, com os votos a

favor do PSD e CDS-PP e a abstenlfao do PS, PCP, BE e PEV, em plenario de 24

de abril de 2015, data em que baixou a Comissao para a discussao na

especialidade.

2. A Comissao constituiu um Grupo de Trabalho para a especialidade da

iniciativa, a 29 de abril, que procedeu a audilfao do Bastonario da Ordem dos

Farmaceuticos.

3. 0 Grupo de Trabalho, na reuniao realizada a 15 de julho de 2015, discutiu a

iniciativa e as propostas de alteralfao apresentadas pelo PSD e CDS-PP, PS e

PCP. Procedeu depois as votalfoes indiciarias da PPL n.o 298/XII 4.8 e das

propostas de alteralfao, das quais resultou 0 projeto de Texto Final que foi

remetido a Comissao. As votalfoes e as propostas de alteralfao constam do mapa

anexo (anexo1).

4. Na reuniao da Comissao de 15 de julho de 2015, em que estiveram presentes

todos os Grupos Parlamentares, com excelfao do PEV, foi discutido 0 projeto de

Texto Final resultante da PPL n.o 298/XII 4.8, enviado pelo Grupo de Trabalho.



5. Faram ratificadas, par decisaa tamada par unanimidade, as vata90es indicickias

realizadas em Grupa de Trabalha.
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Aprova 0 Estatuto da Ordem dos Farmaceuticos,
conformando-o com a Lei n.0 212013, de 10 de
janeiro, que estabelece 0 regime juridico de
criat;;ao, organizagao e funcionamento das
associagoes pt1blicas profissionais
Titulo
F - PSO. BE

Assim:
Nos termos do n.o 5 do artigo 53.° da Lei n.o
212013, de 10 de janeiro, e da alinea d) do n.o 1 do
artigo 197.° da Constituiyao, 0 Governo apresenta
a Assembleia da Republica a seguinte proposta de
lei:

Artigo 1.°
Objeto

A presente lei procede a quarta alterayao ao
Decreto-Lei n.o 28812001, de 10 de novembro,
alterado pelos Decretos-Leis n.os 13412005,de 16
de agosto, 2412008, de 26 de fevereiro, e pela Lei
n. 0 2212009, de 20 de maio, que aprovou 0
Estatuto da Ordem dos Farmaceuticos, no sentido
de 0 adequar a Lei n.° 212013, de 10 de janeiro,
que estabelece 0 regime juridico de criayao,
organizayao e funcionamento das associayoes
publicas profissionais.

Artigo 2.°
Alteracao ao Estatuto da Ordem dos
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Farmaceuticos
o Estatuto da Ordem dos Farmaceuticos,
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.o 288/2001,
de 10 de novembro, alterado pelos Decretos-Leis
n.os 134/2005, de 16 de agosto, 2412008, de 26 de
fevereiro, e pela Lei n. ° 22/2009, de 20 de maio,
passa a ter a reda~ao constante do anexo I a
presente lei e da qual faz parte integrante.

Artigo 3.°
Disposicao transitoria

1 - 0 disposto na presente lei nao afeta a atual
composil;ao dos 6rgaos da Ordem dos
Farmaceuticos, mantendo-se os atuais
mandatos em curso com a dura~ao inicialmente
definida.

2 - Ate a aproval;ao dos regulamentos referidos no
numero seguinte mantem-se em vigor os
regulamentos emitidos pela Ordem dos
Farmaceuticos que nao contrariem 0 disposto
no Estatuto em anexo a presente lei.

3 - A Ordem dos Farmaceuticos aprova no prazo
de 180 dias, a contar da data da entrada em
vigor da presente lei, os regulamentos previstos
no seu Estatuto.

4 - A Ordem mantem a designal;ao tradicional de
Sociedade Farmaceutica Lusitana, de que e
legitima continuadora.

Artigo 4.°
Norma revogatoria

E revogado 0 n.o 2 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.o
288/2001, de 10 de novembro, alterado pelos
Decretos-Leis n.os 134/2005, de 16 de agosto,
2412008, de 26 de fevereiro, e pela Lei n. °
22/2009, de 20 de maio.
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Artigo 5.°
Republica~ao

E republicado no anexo II a presente lei e da qual
faz parte integrante, 0 Decreto-Lei n.o288/2001, de
10 de novembro, com a redayao atual.

Artigo 6.°
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor 30 dias ap6s a sua
publicayao.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12
de maryo de 2015
F - PSD, PS, CDS

C -

o Primeiro-Ministro
o Ministro da Presidencia e dos Assuntos

Parlamentares
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ANEXO I
(a que se refere 0 artigo 2.0)

ESTATUTO DA ORDEM DOS
FARMACEUTICOS

CAPiTULO I
Disposicoes gerais

SEC9AO UNICA
Natureza, sede e atribuicoes

Artigo 1.0
Natureza

1 - A Ordem dos Farmaceuticos, adiante
designada por Ordem, e a associacao publica
profissional representativa dos que, em
conformidade com os preceitos do presente
Estatuto e as disposicoes legais aplicaveis,
exercem a profissao de farmaceutico.

2 - A Ordem representa igualmente os membros
inscritos que possuam 0 grau de bacharel em
Farmacia, cujos direitos adquiridos se mantem
salvaguardados.

3 - A Ordem e uma pessoa coletiva de direito
publico, que se rege pela respetiva lei de
criacao, pela lei n.o 2/2013, de 10 de janeiro, e
pelo disposto no presente Estatuto.

Artigo 2.0
Sede e areas de competencia

1 - A Ordem tem a sua sede em Lisboa e e
constitufda pelas seceoes regionais do Norte,
Centro, Sui e regioes aut6nomas, bem como
pelas delegaeoes regionais destas regioes.

2 - As seceoes regionais tem as areas geograficas
correspondentes aos seguintes distritos e
reqioes aut6nomas:
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a) Norte - Distritos de Braga, Braganya,
Porto, Viana do Castelo e Vila Real;

b) Centro - Distritos de Aveiro, Castelo
Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu;

c) Sui e regioes aut6nomas - Distritos de
Beja, Evora, Faro, Lisboa, Portalegre,
Santarem, Setubal e regioes aut6nomas
dos Ayores e da Madeira.

3 - As delegayoes regionais dos Ayores e da
Madeira abrangem as areas geograficas
respeitantes a cada uma das regioes
aut6nomas.

Artigo 3.°
Atribuit;;oes

1 - Sao atribuiyoes da Ordem:
a) Colaborar na definiyao e execuyao da

politica de saude em cooperayao com 0
Estado;

b) Defender a dignidade da profissao
farmaceutica;

c) Fomentar e defender os interesses da
profissao farmaceutica.

2 - Para prossecuyao das atribuiyoes referidas no
numero anterior, a Ordem exerce a sua ayao
nos dominios social, cientifico, cultural,
deontol6gico, profissional e econ6mico da
atividade farmaceutica.

3 -Incumbe a Ordem, no campo social:
a) Elaborar estudos, emitir pareceres e

propor soluyoes em materia de poHtica
de saude;

b) Coadjuvar 0 Estado em todas as ayoes
que visem 0 acesso dos cidadaos aos
cuidados medicos e farmaceuticos,
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medicamentosos, preventivos, curativos
e de reabilitayao, bem como nas de
disciplina e controlo de produyao e uso
dos produtos quimicos, biol6gicos,
alimentares, farmaceuticos e meios de
diagn6stico;

c) Colaborar com organizayoes
congeneres, nacionais ou estrangeiras, e
com 0 Estado na definiyao e execuyao
da politica de saude;

d) Manter e prom over relayoes com
organizayoes estrangeiras, de ambito
nacional ou internacional, que se
dediquem aos problemas de saude;

e) Colaborar com os paises de lingua oficial
portuguesa na area farmaceutica e em
todas aquelas que, no ambito das suas
competencias profissionais, contribuam
para a defesa da saude publica desses
parses.

4 - Incumbe a Ordem, no campo cientifico e
cultural:

a) Manter, organizar e atualizar a biblioteca
e um serviyo de bibliografia cientrfica e
tecnol6gica;

b) Editar publicayoes peri6dicas ou outras;
c) Organizar, por si s6 ou em colaborayao

com universidades, ordens, sindicatos,
associayoes e outras instituiyoes,
estagios, cursos de p6s-graduayao e de
aperfeiyoamento e reciclagem, bem
como promover a realizayao ou
participayao em congressos, seminarios,
conferencias e outras atividades da
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mesma natureza;
d) Intensificar a cooperayao a nivel nacional

e internacional no dominie das ciencias
farmaceuticas, nomeadamente com os
estabelecimentos de ensino e
instituiyoes cientificas dos paises de
lingua oficial portuguesa;

e) Credenciar farmaceuticos especial mente
qualificados para intervirem em ayoes
especificas que se situem no quadro da
atividade farmaceutica;

f) Acreditar e creditar ayoes de formayao
continua.

5 - Incumbe a Ordem, no ambito deontol6gico:
a) Defender e incentivar 0 respeito e a

observancia dos principios que informam
a dignidade farmaceutica e 0 exercicio
da profissao, designadamente nos
dominios da etica e da deontologia
profissional;

b) Velar pelo cumprimento das leis, do
presente Estatuto e dos regulamentos
aplicaveis, nomeadamente no que se
refere ao titulo e a profissao do
farmaceutico, promovendo procedimento
judicial contra quem 0 use ou a exerya
ilegalmente;

c) Exercer ayao disciplinar sobre os seus
membros, sempre que violem os seus
deveres ou normas imperativas que
digam respeito a pratica de atos
farmaceuticos.

6 - Incumbe ainda a Ordem, no campo profissional
e econ6mico:
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a) Colaborar com 0 Estado na certificayao
de serviyos farmaceuticos publicos e
privados, incluindo 0 reconhecimento da
respetiva idoneidade, e coadjuva-Io no
controlo de qualidade dos serviyos
farmaceuticos prestados;

b) Exercer ayoes de inspeyao que Ihe
sejam delegadas pelo Ministerio da
Saude, designadamente nas farmacias
de oficina, tambem designadas
farmacias comunitarias, e hospitalares,
nos laboratorios de analises clinicas e de
industria, bem como nos
estabelecimentos de comercio por
grosse de medicamentos de use humane
e veterinario, dispositivos medicos e
outros produtos de saude, e ainda em
todos os organismos onde sejam
praticados atos farmaceuticos;

c) Elaborar relatorios sobre as ayoes
mencionadas na aHnea anterior e propor
as soluyoes que se Ihe afigurem
adequadas;

d) Propor aos orgaos do poder politico as
medidas legislativas adequadas ao
eficaz exercicio da profissao e colaborar
na execuyao dessas medidas, tendo em
vista a defesa dos superiores interesses
da saude publica;

e) Promover a criayao e a regulamentayao
de especialidades, de subespecialidades
e de competencias farmaceuticas, bem
como das condiyoes do respetivo
exercicio;
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f) Cooperar com 0 Estado na
regulamentayao do ingresso e do acesso
dos farmaceuticos nas carreiras da
Administrayao Publica, quanto aos
tecnicos superiores de saude do ramo
laboratorial e farmaceutico hospitalar;

g) Emitir cedulas profissionais e atribuir
tftulos de especialidade, sem prejufzo da
titulayao conjunta pela Ordem e pelo
Estado;

h) Colaborar com 0 Estado no combate
contra a concorrencia desleal no dominie
das remunerayoes e preyos dos serviyos
prestados no ambito da saude,
designadamente quando tal prestayao
seja regulada por convenyoes, acordos
ou concursos;

i) Estudar, propor e, se necessario,
reclamar da adoyao de medidas que
estejam relacionadas com 0 exercicio da
atividade farmaceutica ou ofendam os
legitimos direitos e interesses dos
farmaceuticos;

j) Colaborar com todas as organizayoes
profissionais, cientificas e sindicais que
representem os farmaceuticos;

k) Reconhecer as qualificayoes
profissionais obtidas fora de Portugal,
nos termos da lei, do direito da Uniao
Europeia ou de convenyao internacional;

I) Elaborar os seus pr6prios regulamentos
internos, dando cumprimento ao
disposto no presente Estatuto.
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"Artigo 4.°
(...)

CAPiTULO II
Membros
SECC;Ao I
Membros
Artigo 4.°

Categorias de membros
1 - A Ordem e composta por membros efetivos e

nao efetivos.
2 - Sao membros efetivos os farmaceuticos ou as

sociedades profissionais de farmaceuticos
inscritos na Ordem e que nao tenham a sua
inscriyao suspensa.

3 - Sao membros nao efetivos, os membros
honorarios, os membros estudantes, os
membros correspondentes e os membros
coletivos.

4 - Sao membros honorarios, as pessoas
singulares, independentemente da profissao
de farmaceutico, bem como as pessoas
coletivas que hajam prestado serviyos
relevantes a Ordem ou a profissao
farmaceutica, inscritos na Ordem nessa
qualidade, por deliberayao da assembleia
geral, mediante proposta da direyao nacional.

5 - Sao membros estudantes, os estudantes
inscritos nos dois ultimos anos do mestrado

1 - ( ).

2 - ( ).

3 - ( ).

4 - Sao membros honorarios, as
pessoas singulares,
independentemente da profissao de
farmaceutico, bem como as pessoas
coletivas que hajam prestado
serviyos relevantes a Ordem ou a
profissao farmaceutica, inscritos na
Ordem nessa qualidade, por
deliberayao da assembleia de
representantes, mediante proposta
da direyao nacional.
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integrado em ciencias farmaceuticas, inscritos
na Ordem nessa qualidade, par deliberayao
da direyao regional da area de jurisdiyao da
instituiyao de ensino superior em que estejam
inscritos, devendo a respetiva inscriyao ser
renovada anualmente.

6 - Sao membros correspondentes todos as
titulares das habilitayoes a que se referem as
alineas a) a d) do n.O 1 do artigo 6.°, que
exeryam a profissao farmaceutica au
pratiquem atos proprios desta profissao fora
do territorio nacional, inscritos na Ordem
nessa qualidade, par deliberayao da direyao
nacional, apos requerimento apresentado
pelo interessado.

7 - Sao igualmente membros correspondentes as
que possuem a bacharelato em Farmacia a
que se refere a n.o 2 do artigo 1.°, que
exeryam a profissao farmaceutica au
pratiquem atos proprios desta profissao fora
do territorio nacional e requeiram a sua
inscriyao nessa qualidade, nos termos do
numero anterior.

8 - Sao membros coletivos, as pessoas coletivas
que, pela sua atividade, se relacionem com a
universo da atividade farmaceutica, em
Portugal au no estrangeiro, designadamente
ao nivel cientffico, academico au associativo,
inscritos na Ordem nessa qualidade, par
deliberayao da direyao nacional e requeiram
a sua inscriyao nessa qualidade.

9 - Os membros honorarios, correspondentes e
coletivos podem participar nas assembleias
regionais, sem direito a voto.

11 - ( ).

12 - ( )."

F - PSD CDS, PCP

c-
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10 - Os membros nao efetivos, salvo os membros
honorarios e os membros coletivos que sejam
tambem efetivos, nao gozam dos direitos
conferidos pelo presente Estatuto aos
membros efetivos.

11 - Os membros honorarios e correspondentes
podem participar nas assembleias regionais
sem direito a voto.

12 - Os membros honorarios que nao sejam
tambem efetivos e os membros
correspondentes nao gozam dos direitos
conferidos pelo presente Estatuto aos
membros efetivos.

F - PSD, CDS

Artigo 5.°
Exercicio da profissao

1 - 0 uso do titulo de farmaceutico e 0 exercicio da
profissao farmaceutica ou a pratica de atos
pr6prios desta profissao dependem de
inscri<;:aona Ordem como membro efetivo.

2 - Para efeitos do numero anterior, considera-se
exercicio da profissao, ou a pratica de atos
pr6prios desta profissao, 0 desempenho
profissional, no setor publico, no setor privado
ou no setor social, de atividades que caibam na
competencia profissional definida no presente
Estatuto.

3 - Para efeitos do disposto nos numeros
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anteriores, a inscri~ao e sempre obrigat6ria,
desde que a admissao na carreira profissional,
publica, privada ou social, pressuponha a
forma~ao academica a que alude 0 n.o 1 do
artigo 1.0 e a pratica de atos pr6prios da
profissao farmaceutica.

4 - S6 podem usar 0 titulo de farmaceutico
especialista os membros inscritos no quadro
des especialistas organizados pela Ordem.

F- PCP

Artigo 6.0
Inscricao

1 - Pedem inscrever-se na Ordem:
a) Os titulares do grau de Iicenciado em

Farmacia conferido per uma
institui~ao de ensino superior
portuguesa na sequencia de um cicio
de estudos realizado no quadro da
organiza~ao de estudos anterior ao
regime introduzido pelo Decreto n.o
111/78, de 19 de outubro;

b) Os titulares do grau de Iicenciado em
Ciencias Farmaceuticas conferido por
uma institui~ao de ensino superior
portuguesa no quadro da organiza~ao
de estudos anterior a aplica~ao do
Decreto-Lei n.o 74/2006, de 24 de
mar~o, alterado pelos Decretos-Leis
n.os 107/2008, de 25 de junho,
230/2009, de 14 de setembro, e

"Artigo 6.0
Inscricao
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115/2013, de 7 de agosto;
c) Os titulares do grau de mestre em

Ciencias Farmaceuticas conferido por
uma instituiyao de ensino superior
portuguesa no quadro da organizayao
de estudos decorrente da aplicayao
do Decreto-Lei n.o 74/2006, de 24 de
maryo, alterado pelos Decretos-Leis
n.os 107/2008, de 25 de junho,
230/2009, de 14 de setembro, e
115/2013, de 7 de agosto;

d) Os titulares de um grau academico
superior estrangeiro no dominie das
Ciencias Farmaceuticas a quem
tenha side conferida equivalencia a
um dos graus a que se referem as
alineas a) a c);

e) Os profissionais nacionais de Estados
membros da Uniao Europeia ou do
Espayo Econ6mico Europeu cujas
qualificayoes tenham side obtidas
fora de Portugal, nos termos do artigo
10.°.

2 - A inscriyao de nacionais de Estados terceiros
cujas qualificayoes tenham side obtidas fora de
Portugal, e aos quais se aplique 0 disposto na
alinea d) do numero anterior, depende
igualmente da garantia de reciprocidade de
tratamento, nos termos de convenyao
internacional, incluindo convenyao celebrada
entre a Ordem e a autoridade congenere do
pais de origem do interessado.

7 - Os candidatos referidos nas alineas
d) e e) do nO1 e no nO2 devem solicitar
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devem inscrever-se na Ordem, como membros:
a) As sociedades profissionais de

farmaceuticos, incluindo as filiais de
organizac;:oes associativas de
farmaceuticos constituidas ao abrigo do
Direito de outro Estado, nos termos do
artigo 12.°;

b) As representac;:oes permanentes em
territ6rio nacional de organizac;:oes
associativas de farmaceuticos
constituidas ao abrigo do Direito de outro
Estado, caso pretendam ser membros da
Ordem, nos termos do artigo 13.°.

4 - Ao exercicio de forma ocasional e esporadica
em territ6rio nacional da atividade de
farmaceutico, em regime de livre prestac;:aode
servic;:os, por profissionais nacionais de
Estados-Membros da Uniao Europeia e do
Espac;:o Econ6mico Europeu, cujas
qualificac;:oes tenham side obtidas fora de
Portugal, aplica-se 0 disposto no artigo 11.°.

5 - A admissao dos candidatos referidos nas
al[neas b) e c) do n.O 1 pode ainda ser
condicionada a comprovac;:ao da competencia
Iinguistica necessaria ao exercicio da atividade
farmaceutica em Portugal, nos termos da Lei n.o
912009, de 4 de marc;:o,alterada pelas Leis n.os
4112012, de 28 de agosto, e 2512014, de 2 de
maio.

6 - A instruc;:aodo pedido de inscric;:aoe objeto de
regulamento interne da Ordem.

7 - Os candidatos referidos nas al[neas d) e e) do
n.o 1 e no n.o 2 devem solicitar a inscric;:aona
Ordem mediante requerimento dirigido ao

a inscric;:ao na Ordem mediante
requerimento dirigido ao bastonario,
cabendo a Dire~ao Nacional a
decisao, aplicando-se 0 disposto nos
numeros 2 a 4 do artigo 7°.'

C - PSD, CDS

A-pep,BE

Artigo 7.°
Aceitac;:aoe recusa de inscric;:ao

1 - Cabe a Direc;:ao Regional,
apes delegac;ao da Direc;ao
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bastonario.
F - PSD. CDS

Artigo 7.0
Aceitacao e recusa de inscricao

1 - Cabe a direyao regional aceitar ou recusar a
inscriyao na Ordem, podendo, neste ultimo
caso, 0 candidato recorrer para a direyao
nacional.

2 - A inscriyao na Ordem, bem como a revalidayao
da cedula profissional, s6 podem ser recusadas
com fundamento na falta dos requisitos e
condiyoes previstas no presente Estatuto para
acesso ao exercicio da profissao de
farmaceutico.

3 - Aceite a inscriyao, e emitida cedula profissional,
tambem designada por carteira profissional,
assinada pelo bastonario, que e sempre
devolvida pelo titular a Ordem, nos casos de
suspensao ou de cancelamento da inscriyao
previstos, nos artigos 8.0, 9.0 e 114.0.

4 - A cedula profissional e revalidada
periodicamente de cinco em cinco anos, desde
que se mantenham os pressupostos que
justificaram a sua emissao.

Prejudicado

Nacional, aceitar ou recusar a
inscriyao na Ordem, podendo,
neste ultimo caso, 0 candidato
recorrer para a direyao
nacional.

2 - A inscriyao na Ordem, bem
como a revalidayao da cedula
profissional, s6 podem ser
recusadas com fundamento na
falta dos requisitos e condiyoes
previstas no presente Estatuto
para acesso ao exercicio da
profissao de farmaceutico.

3 - Aceite a inscriyao, e emitida
cedula profissional, tambem
designada por carteira
profissional, assinada pelo
bastonario, que e sempre
devolvida pelo titular a Ordem,
nos casos de suspensao ou de
cancelamento da inscriyao
previstos, nos artigos 8.0, 9.0 e
114.0.

4 - A cedula profissional e
revalidada periodicamente de
cinco em cinco anos, desde
que se mantenham os
pressupostos que justificaram
a sua emissao.

F - PSD, CDS
C - PS

Artigo 8.0 A - PCP, BE
Suspensao de inscricao

Sem preiuizo do disposto no artiQo 114.0, e
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suspensa a inscri<;:aona Ordem:
a) Aos que hajam side punidos com san<;:ao

de suspensao;
b) Aos que solicitem a suspensao por terem

deixado de exercer a atividade
farmaceutica.

Artigo 9.°
Cancelamento de inscrit;ao

Sem preju[zo do disposto no artigo 114.°, e
cancelada a inscri<;:aona Ordem:

a) Aos que hajam side punidos com san<;:ao
de expulsao;

b) Aos que solicitem 0 cancelamento, por
terem deixado de exercer a atividade
farmaceutica.

Artioos 8 e 9

SEc<;Ao II
Profissionais da Uniao Europeia e do Espat;o

Economico Europeu
Artigo 10.°

Direito de estabelecimento
1 - 0 reconhecimento das qualifica<;:oes

profissionais de nacional de Estado-Membro da
Uniao Europeia ou do Espa<;:o Econ6mico
Europeu, obtidas fora de Portugal para a sua
inscricao como membro da Ordem, e regulado
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pela Lei nO 9/2009, de 4 de marya, alterada
pelas Leis n.os 41/2012, de 28 de agosto, e
25/2014, de 2 de maio, sem preju[zo de
condiyoes especiais de reciprocidade caso as
qualificayoes em causa ten ham sido obtidas
fora da Uniao Europeia au do Espayo
Econ6mico Europeu.

2 - 0 profissional que pretenda inscrever-se na
Ordem nos termos do numero anterior e que
preste serviyos, de forma subordinada au
aut6noma au na qualidade de s6cio au que atue
como gerente au administrador no Estado-
Membra de origem, no ambito de organizayao
associativa de profissionais, deve identificar a
organizayao em causa no pedido apresentado
nos termas do artigo 47.0 da Lei n.O9/2009, de
4 de marya, alterada pelas Leis n.os 41/2012,
de 28 de agosto, e 25/2014, de 2 de maio.

3 - Caso a facto a comunicar nos termos do
numero anterior ocorra ap6s a apresentayao do
pedido de reconhecimento de qualificayoes,
deve a organizayao associativa em causa ser
identificada perante a Ordem no prazo de 60
dias.

Artigo 11.°
Livre prestacao de servicos

1 - Os profissionais legalmente estabelecidos
noutro Estado-Membro da Uniao Europeia au
do Espayo Econ6mico Europeu e que ai
desenvolvam atividades comparaveis a
atividade profissional de farmaceutico regulado
pelo presente Estatuto, podem exerce-Ias, de
forma ocasional e esporadica, em territ6rio
nacional, em reQime de livre prestacao de
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serviyos, nos termos da Lei n.o 9/2009, de 4 de
maryo, alterada pelas Leis n.os 41/2012, de 28
de agosto, e 25/2014, de 2 de maio.

2 - Os profissionais referidos no numero anterior
podem fazer uso do titulo profissional de
farmaceutico sempre que as suas qualificayoes
sejam consideradas de reconhecimento
automatico nos termos da Lei n.D9/2009, de 4
de maryo, alterada pelas Leis n.os 41/2012, de
28 de agosto, e 25/2014, de 2 de maio, e sao,
em qualquer caso, equiparados a farmaceutico,
para todos os efeitos legais, exceto quando 0
contrario resulte das disposiyoes em causa.

3 - 0 profissional que preste serviyos, de forma
subordinada ou aut6noma ou na qualidade de
s6cio ou que atue como gerente ou
administrador no Estado-Membro de origem, no
ambito de organizayao associativa de
profissionais e pretenda exercer a sua atividade
profissional em territ6rio nacional nessa
qualidade, em regime de livre prestayao de
serviyos, deve identificar perante a Ordem a
organizayao associativa, por conta da qual
presta serviyos, na declarayao referida no
artigo 5.° da Lei n.o 9/2009, de 4 de maryo,
alterada pelas Leis n.Ds 41/2012, de 28 de
agosto, e 25/2014, de 2 de maio.

ivtigos 10 e 11
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Artigo 12.°
Sociedades de profissionais

1 - Os farmaceuticos estabelecidos em territ6rio
nacional podem exercer em grupo a profissao,
desde que constituam ou ingressem como
s6cios em sociedades profissionais de
farmaceuticos.

2 - Podem ainda ser s6cios de sociedades
profissionais de farmaceuticos:

a) Sociedades profissionais de
farmaceuticos previamente constitufdas
e inscritas como membros da Ordem;

b) Organizayoes associativas de
profissionais equiparados a
farmaceuticos constituidas noutro
Estado-Membro da Uniao Europeia ou
do Espayo Econ6mico Europeu cujo
capital e direitos de voto caiba
maioritariamente aos profissionais em
causa.

3 - 0 requisito de capital referido na alfnea b) do
numero anterior nao e aplicavel, caso esta nao
disponha de capital social.

4 - 0 jUlzo de equiparayao a que se refere a alfnea
b) do n.o2 e regido:

a) Quanto a nacionais de Estado-Membro
da Uniao Europeia ou do Espayo
Econ6mico Europeu, pelo n.o4 do artigo
1.° da Lei n.° 9/2009, de 4 de maryo,
alterada pelas Leis n.os 41/2012, de 28
de agosto, e 25/2014, de 2 de maio;

b) Quanto a nacionais de paises terceiros

"Artigo 12.°
(...)

2 - Apenas podem ser s6cios,
gerentes ou administradores de
sociedade profissional, que tenha
como objeto 0 exercicio da
profissao de farmaceutico,
pessoas que reunam as
qualificacoes profissionais
exigidas para 0 exercicio da
profissao.
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cujas qualifica~6es tenham side obtidas
fora de Portugal, pelo regime de
reciprocidade internacionalmente
vigente.

5 - As sociedades de farmaceuticos gozam dos
direitos e estao sujeitas aos deveres aplicaveis
aos profissionais membros da Ordem que
sejam compativeis com a sua natureza,
estando nomeadamente sujeitas aos princfpios
e regras deontol6gicos constantes do presente
Estatuto.

6 - As sociedades profissionais de farmaceuticos
nao e reconhecida capacidade eleitoral.

7 - Os membros do 6rgao executivo das
sociedades profissionais de farmaceuticos,
independentemente da sua qualidade de
membros da Ordem, devem respeitar os
principios e regras deontol6gicos, a autonomia
tecnica e cientifica e as garantias conferidas
aos farmaceuticos pela lei e pelo presente
Estatuto.

8 - As sociedades de farmaceuticos podem ainda
desenvolver quaisquer outras atividades que
nao sejam incompativeis com a atividade de
farmaceutico, nem em rela~ao as quais se
verifique impedimento, nos termos do presente
Estatuto, nao estando essas atividades sujeitas
ao controlo da Ordem.

9 - A constitui~ao e funcionamento das sociedades
de profissionais consta de diploma pr6prio.

N°s 2. 3.4
C - PSD, PS, CDS

A-BE
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Artigo 13.0
Organiza~oesassociativas de profissionais de

outros Estados-Membros
1 - As organizayoes associativas de profissionais

equiparados a farmaceuticos, constituidas
noutro Estado-Membro da Uniao Europeia ou
do Espayo Econ6mico Europeu para 0
exercicio de atividade profissional, cujo gerente
ou administrador seja um profissional e cujo
capital com direito de voto caiba
maioritariamente aos profissionais em causa e
ou a outras organizayoes associativas, cujo
capital e direitos de voto caiba maioritariamente
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aqueles profissionais, podem inscrever as
respetivas representayoes permanentes em
Portugal, constituidas nos termos da lei
comercial, como membros da Ordem, sendo
enquanto tal equiparadas a sociedades de
farmaceuticos para efeitos da presente lei.

2 - Os requisitos de capital referidos no numero
anterior nao sac aplicaveis caso esta nao
disponha de capital social, aplicando-se, em
seu lugar, 0 requisito de atribuiyao da maioria
de direitos de voto aos profissionais ali
referidos.

3 - 0 juizo de equiparayao a que se refere 0 nO 1
e regido:

a) Quanto a nacionais de Estado-Membro
da Uniao Europeia ou do Espayo
Econ6mico Europeu, pelo n.o4 do artigo
1.° da Lei n.O 9/2009, de 4 de maryo,
alterada pelas Leis n.os 41/2012, de 28
de agosto, e 25/2014, de 2 de maio;

b) Quanto a nacionais de paises terceiros
cujas qualificayoes tenham side obtidas
fora de Portugal, pelo regime de
reciprocidade internacionalmente
vigente.

4 ~0 regime juridico de inscri~ao das
organizayoes associativas de profissionais de
outros Estados-Membros consta do diploma
que regula a constituiyao e funcionamento das
sociedades de profissionais.

5 - As organizayoes associativas de profissionais
de outros Estados-Membros nao e reconhecida
capacidade eleitoral.
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Artigo 14.0
Outros prestadores

As pessoas coletivas que prestem serviyos
farmaceuticos e nao se constituam sob a forma de
sociedades de profissionais nao estao sujeitas a
inscriyao na Ordem, sem prejuizo da
obrigatoriedade de inscriyao na Ordem dos
profissionais que ai exeryam atividade nos termos
do presente Estatuto.
Artigos 13 e 14

F - CDS

"Artigo 15.0

(...)
1 - ( ).
2-( ):

a) A assembleia geral;
b) A assembleia de

representantes;
c) (anterior alinea b»;
d) (anterior alinea c»;
e) (anterior alinea d»;
f) (anterior alinea e»;
g) (anterior alinea f».

3 - (...)."CAPiTULO III
Organizacao

SEC<;AO I
Disposicoes gerais

Artigo 15.0
6rgaos

1 - A Ordem exerce a sua ayao a nivel nacional e
regional atraves, respetivamente, de orgaos de
ambito nacional e regional.

2 - Sao orgaos de ambito nacional:
a) A assembleia geral;
b) A direyao nacional;
c) 0 bastonario;
d) 0 conselho jurisdicional nacional;
e) 0 conselho fiscal nacional;
f) Os conselhos de especialidade.

3 - Sao orgaos de ambito regional:

C-PSD, CDS

A-PS. BE
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a) A assembleia regional;
b) A dire~ao regional;
c) 0 conselho jurisdicional regional;
d) 0 conselho fiscal regional;
e) 0 plenario regional;
f) 0 delegado regional.

F - PSD, CDS

C-

Artigo 16.0
Mandato

1 - [...]
2 - (Novo) Para efeitos do numero

anterior, nao relevam os
mandatos exercidos por
inerencia de outras fun~oes.

3 - Anterior nO2."

Artigo 16.0
Mandato

1 - 0 mandato dos 6rgaos e de tres anos e e
renovavel apenas por uma vez.

2 - As elei~oes para os 6rgaos podem ser
realizadas presencialmente, por
correspondencia ou via eletr6nica, de acordo
com 0 regulamento eleitoral e referendario.

C - PSD, CDS

A- PCP,BE

Artigo 17.0
Titulos honorificos

o farmaceutico que tenha exercido cargos nos
6rgaos da Ordem conserva honorariamente a
designa~ao correspondente ao cargo mais
elevado que haja ocupado.

c-
A - PS, PCP, BE
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"Artigo 18.0
( ...).

Artigo 18.0
Acumula~ao e incompatibilidade de cargos

1 - Durante 0 mesmo mandata nenhum membro
eleito pode acumular 0 exercicio de dois
cargos, salvo se um deles for 0 de membro de
um conselho de especialidade.

2 - as cargos de bastonario e de presidente da
direyao regional podem ser remunerados se e
na medida em que a assembleia geral autorize
essa remunerayao.

3 - No caso de falta de quorum de algum orgao por
vacatura de lugares, realizam-se eleiyoes
intercalares exclusivamente para os lugares
vagos, cessando os novos membros as suas
funyoes no fim do mandata para que haviam
sido eleitos os membros anteriores.

4 - As eleiyoes intercalares referidas no numero
anterior nao se realizam se a vacatura de
lugares ocorrer ate um ana antes da data
prevista para as eleiyoes ordinarias, cabendo
ao bastonario a nomeayao dos membros que
ocupam interinamente os lugares vagos.

5 - Excetuam-se do preceituado no numero
anterior as cargos de presidente da mesa da
assembleia geral e de bastonario que,
independentemente de qualquer prazo, sac
ocupados automatica e interinamente pelo vice-
presidente da mesa da assembleia geral e pelo
vice-presidente da direyao nacional,
respetivamente.

2 - as cargos de bastonario e de
presidente da direyao nacional
podem ser remunerados se e na
medida em que a assembleia de
representantes autorize essa
remunerayao.

5 - Excetuam-se do preceituado no
numero anterior as cargos de
presidente da mesa da assembleia
de representantes e de bastonario
que, independentemente de qualquer
prazo, sac ocupados automatica e
interinamente pelo vice-presidente da
mesa da assembleia de
representantes e pelo vice-
presidente da direyao nacional,
respetivamente."
Preiudicado
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SECC;AO II
Assembleia geral

Artigo 19.0
Composi~ao

1 - A assembleia geral e constitufda por 30
delegados.

2 - 0 numero de delegados eleitos por cada
assembleia regional e proporcional ao numero
de membros inscritos na respetiva secyao
regional.

3 - Sem prejufzo do disposto no numero anterior,
cada assembleia regional elege um maximo de
50% dos delegados, pelo que os lugares de
delegados que excedem esse limite sac
distribufdos proporcionalmente pelas demais
secyoes regionais que os elegem.

4 - Tendo em conta 0 disposto nos numeros
anteriores, a distribuiyao do numero de
delegados de cada secyao regional e definida,
anualmente e para 0 ana seguinte, na
assembleia geral de apreciayao e votayao do
oryamento.

5 - Cada uma das delegayoes regionais dos
Ayores e da Madeira tem um delegado, a
integrar na delegayao da secyao regional do sui
e regioes autonomas.

6 - 0 mandato dos delegados nao e imperativo.
Artigo 20.0

Mesa
1 - A mesa da assembleia geral e constitufda por

um presidente e por dois membros, eleitos por
sufragio universal, direto, secreta e periodico.

2 - 0 vice-presidente da mesa e designado pelo
presidente, de entre os seus membros.

1. Eliminar a actual alinea f) do art.0

22.0, relativamente as
compet(mcias da Assembleia
Geral:

Artigo 18.0 - A
Constitui~ao e competencia

1 - A assembleia geral da Ordem e
constituida por todos os
farmaceuticos com inscriyao em
vigor.
2 - A assembleia geral cabe deliberar
sobre todos os assuntos que nao
estejam compreendidos nas
competencias especificas dos
restantes orgaos da Ordem.

Artigo 18.0 - B
Reuni6es da assembleia geral

1 - A assembleia geral reune
ordinariamente para a discussao e
aprovayao do oryamento da Ordem e
para discussao e votayao do relatorio
e contas da Ordem.
2 - A assembleia geral reune
extraordinariamente sempre que os
interesses superiores da Ordem 0
aconselhem e 0 bastonario a
convoque, por sua iniciativa, a pedido
da direyao ou pela decima parte dos
farmaceuticos com a inscriyao em
vigor, desde que seja legal 0 objeto da
convocayao e conexo com os
interesses da profissao.

Artigo 22.0
Competencia

1 - Compete a assembleia geral:
a) Apreciar e votar 0

relatorio e contas da
Ordem, ate 31 de
maryo de cada ano,
bem como 0
oryamento, ate ao fim
do ana anterior aquele
a que disser respeito;

b) Deliberar sobre todos
os assuntos
respeitantes a
atividade da Ordem,
que caibam nas suas
competencias;

c) Deliberar sobre a
alienayao ou onerayao
de bens imoveis que
integrem 0 patrimonio
da Ordem;

d) Aprovar regulamentos
internos respeitantes
ao procedimento
disciplinar e aos atos
eleitoral e referendario,
nos termos do
presente Estatuto;
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Artigo 22.0
CompetEmcia

1 - compete a assembleia geral:
a) Apreciar e votar 0 relat6rio e contas da

Ordem, ate 31 de maryo de cada ano,
bem como 0 oryamento, ate ao fim do
ana anterior a uele a ue disser res eito;

e) Aprovar, por malona
absoluta dos membros
presentes, sob
proposta da direyao
nacional, 0
regulamento que fixa a
quota mensal, bem
como as demais taxas
a cobrar pela
prestayao de serviyos,
podendo estabelecer
diferenciayoes no que
respeita ao valor da
quota mensal, tendo
em conta criterios
objetivos,
designadamente no
que respeita aos anos
de exercicio da
profissao ou se estiver
em causa membro
individual ou coletivo;

f) Aprovar propostas de
alterayao do presente
Estatuto;

g) Decidir
questoes
caibam
competencias
outros 6rgaos;

h) Aprovar 0
regimento.

2 - A elaborayao dos
regulamentos segue 0

Reuniao da assembleia geral
ordinaria

1 - As reunioes da assembleia geral
sac presididas pelo bastonario,
podendo este designar outros dois
elementos para 0 auxiliar na
conduyao dos trabalhos.
2 - A assembleia geral destinada a
discussao e aprovayao do oryamento
da Ordem relme ate ao final do mes
de novembro do ana anterior ao do
exercicio a que diz respeito.
3 - A assembleia geral destinada a
discussao e votayao do relat6rio e
contas da Ordem realiza-se ate ao
final do mes de Abril do ana imediato
ao do exercicio respetivo.
Prejudicado

Artigo 21.0
Plenarios

1 - 0 presidente da mesa da assembleia geral
pode, por sua iniciativa, ou a pedido do
bastonario ou da direyao nacional, convocar
plenarios nacionais para discutir assuntos de
relevante interesse para a classe farmaceutica.

2 - Tem direito a participar nesses plenarios, cujas
propostas ou sugestoes tem natureza
meramente consultiva, todos os farmaceuticos
inscritos na Ordem.

3 - A convocayao para os plenarios e feita por meio
de anuncios, dos quais consta a ordem de
trabalhos, publicados em dois jornais diarios de
grande circulayao, com, pelo menos, 15 dias de
antecedencia em relayao a data designada
para a reuniao.

Artigo 18.0 - 0
Convocat6rias

1 - As assembleias gerais sao
convocadas pelo bastonario por meio
de anuncios em que consta a ordem
de trabalhos, publicados no portal da
Ordem e num jornal diario de
cobertura nacional com, pelo menos,
30 dias de antecedencia em relayao a
data designada para a reuniao da
assembleia que se realiza na seda da
Ordem.
2 - Ate 20 dias antes da data
designada para a reuniao das

quaisquer
que nao

nas
de
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b) Deliberar sobre todos os assuntos
respeitantes a atividade da Ordem, que
caibam nas suas competencias;

c) Deliberar sobre a alienayao ou onerayao
de bens imoveis que integrem 0
patrimonio da Ordem;

d) Aprovar regulamentos internos
respeitantes ao procedimento disciplinar
e aos atos eleitoral e referendario, nos
termos do presente Estatuto;

e) Aprovar, por maioria absoluta dos
membros presentes, sob proposta da
direyao nacional, 0 regulamento que fixa
a quota mensal, bem como as demais
taxas a cobrar pela prestayao de
serviyos, podendo estabelecer
diferenciayoes no que respeita ao valor
da quota mensal, tendo em conta
criterios objetivos, designadamente no
que respeita aos anos de exercicio da
profissao ou se estiver em causa
membro individual ou coletivo;

f) Propor a criayao de especialidades, criar
subespecialidades e competencias
profissionais, bem como os respetivos
regulamentos, sob proposta da direyao,
sujeitos a homologayao pelo membro do
Governo que exerce poderes de tutela
sobre a Ordem;

g) Aprovar propostas de alterayao do
presente Estatuto;

h) Decidir quaisquer questoes que nao
caibam nas competencias de outros

regime previsto no Codigo
do Procedimento
Administrativo.

3 - Os regulamentos com
eficacia externa sac
sujeitos a homologayao
pelo membro do Governo
que exerce poderes de
tutela sobre a Ordem e
sac publicados na 2.a
serie do Diario da
Republica, sem prejuizo
da sua divulgayao interna
na revista da Ordem ou no
seu sitio eletronico.

F - PSD, PS, CDS

c-

assembleias a que se referem os n.os
2 e 3 do artigo anterior, e comunicado
a todos os farmaceuticos com
inscriyao em vigor que os projetos de
oryamento e do relatorio e contas se
encontram disponiveis para consulta
no portal da Ordem, podendo as
respetivas copias ser enviadas por
correia mediante solicitayao do
farmaceutico.
3 - Para efeito de validade das
deliberayoes da assembleia geral, so
sac consideradas essenciais as
formalidades da convocatoria
referidas no n.° 1."

"SECC;AO III
Assembleia de Representantes

Artigo 19.0

(...)
1 - A assembleia de representantes
e constituida por 30 delegados.
2 - ( ).
3 - ( ).

4 - ( ).

5 - ( ).

6 - ( )."

Nota: 0 texto da actual alfnea f) e 0
seguinte: Propor a cria(}ao de
especialidades, criar
subespecialidades e competfmcias
profissionais, bem como os respetivos
regulamentos, sob proposta da dire(}ao,
sujeitos a homologa(}ao pelo membra
do Governo que exerce poderes de
tutela sobre a Ordem; trata-se de uma
competencia da direcyao nacional,
excepto na parte em que a mesma
respeita a propor ao Governo a
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6rgaos;
i) Aprovar 0 seu regimento.

2 - A elaboragao dos regulamentos segue 0 regime
previsto no C6digo do Procedimento
Administrativo.

3 - Os regulamentos com eficacia externa sac
sujeitos a homologagao pelo membro do
Governo que exerce poderes de tutela sobre a
Ordem e sac publicados na 2.a serie do Diario
da Republica, sem prejuizo da sua divulgagao
interna na revista da Ordem ou no seu sitio
eletr6nico.

Artigo 23.0
Funcionamento

1 - As reunioes ordinarias da assembleia geral
destinam-se a apreciagao e votagao das
materias constantes da alfnea a) do n.o 1 do
artigo anterior, bem como de quaisquer outros
assuntos de relevante interesse para a
profissao.

2 - Sempre que a urgelncia das questoes a apreciar
e a decidir 0 justifique, podem ser convocadas
reunioes extraordinarias da assembleia geral.

3 - As reunioes sac convocadas pelo presidente da
mesa, com a antecedencia minima de 15 dias,
quer por iniciativa pr6pria quer a pedido da
diregao naciona!.

4 - Podem ainda ser convocadas reunioes a
pedido de uma ou mais direc;oes regionais, ou
por requerimento dirigido ao presidente e

alteragao dos estatutos. A proposta
seguinte responde a necessidade de
garantir que essa competencia da
assembleia geral, genericamente ja
consagrada na nova alfnea f), nao
deixa de se manter sua.

"Artigo 20.0
(...)

1 - A mesa da assembleia de
representantes e constituida por um
presidente e por dois membros,
eleitos por sufragio universal, direta,
secreta e peri6dica.
2 - (... )."

"Artigo 21.0
(...)

1 - 0 presidente da mesa da
assembleia de representantes
pode, por sua iniciativa, ou a pedido
do bastonario ou da diregao nacional,
convocar plenarios nacionais para
discutir assuntos de relevante
interesse para a classe farmaceutica.

2-( ).

3 - ( )."
Preludicado

Alterar a alinea n) do art.o 25.0 e
remeter a parte final da actual
alinea n) para uma nova alinea 0)
no sentido de clarificar as
competencias entre a assembleia
geral e a direcQaonacional no que

"Artigo 22.0
(...)

1 - Compete a assembleia de
representantes:

a) Eliminada;
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subscrito por um minimo de 5% dos membros
efetivos da Ordem, dos quais 0 numero de
inscritos em qualquer secgao nao pode ser
superior a dois tergos do numero total de
signatarios do pedido da convocat6ria.

5 - Sem prejuizo do disposto nos numeros
anteriores, a forma de convocagao obedece ao
disposto no n.o 3 do artigo 21.°.

SEC<;AO III
Direcao nacional

Artigo 24.°
Composicao

1 - A diregao nacional e constituida pelo
presidente, que e 0 bastonario, e por seis
vogais, sendo tres deles os presidentes das
secgoes regionais e os outros tres eleitos por
sufragio universal e direto, secrete e peri6dico.

2 - as membros da diregao nacional escolhem, de
entre si, um vice-presidente, um secretario e
um tesoureiro.

3 - A diregao nacional designa, por proposta do
bastonario, um conselho executivo composto
por tres dos seus membros, que assiste 0
presidente em casos de reconhecida urgencia
e gravidade.

4 - As decisoes tomadas pelo bastonario, ap6s
audigao do conselho executivo, devem ser
objeto de ratificagao pela diregao nacional na
primeira reuniao que vier a ser convocada ap6s
as mesmas.

5 - A diregao nacional pode delegar no presidente
as suas competencias.

concerne a alterac;aode estatutos,
designadamente por motivo de
criac;aode novas especialidades:

b) (00');
c) ('00);
d) (00');
e) (00');
f) (00');
g) (00');
h) (00');
i) (00')'

2 - (00')'
3 - ('00)'"

Artigo 25.°
Competencia

Compete a diregao nacional:
a) Oirigir a atividade da Ordem a

nivel nacional;
b) Coordenar e orientar as

atividades das diregoes
regionais;

c) Oar cumprimento as
deliberagoes da assembleia
geral;

d) Criar conselhos consultivos ou
grupos de trabalho, com
missoes especificas,
destinados a assessorarem a
diregao relativamente a temas
relevantes da profissao,
designadamente no que
respeita a materias
deontol6gicas;

e) Oecidir os recursos interpostos
das decisoes que recusem a
admissao na Ordem;

f) Oecidir os pedidos de inscriyao
na Ordem dos candidatos a
que se referem as alineas d) e
e) do n.o 1 e do n.o 2 do artigo
6.°, podendo deleQar nas

"Artigo 23.°
(00. )

1 - As reunioes ordinarias da
assembleia de representantes
destinam-se it discussao dos
assuntos previstos no artigo
anterior, bem como de quaisquer
outros assuntos de relevante
interesse para a profissao.
2 - Sempre que a urgencia das
questoes a apreciar e a decidir 0
justifique, podem ser convocadas
reunioes extraordinarias da
assembleia de representantes.
3-(00')'
4-(00')'
5-(00')'"
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F- PS, CDS

C-
g)

A BE

Artigo 25,°
Competencia

Compete a direc;:aonacional:
a) Oirigir a atividade da Ordem a nfvel

nacional;
b) Coordenar e orientar as atividades das

direc;:oesregionais;
c) Oar cumprimento as deliberac;:oes da

assembleia geral;
d) Criar conselhos consultivos ou grupos de

trabalho, com missoes especfficas,
destinados a assessorarem a direc;:ao
relativamente a temas relevantes da
profissao, designadamente no que
respeita a materias deontol6gicas;

e) Oecidir os recursos interpostos das
decisoes que recusem a admissao na
Ordem;

f) Oecidir os pedidos de inscnc;:ao na
Ordem dos candidatos a que se referem
as alineas d) e e) do n.o 1 e do n.o 2 do
artigo 6.°, podendo delegar nas direc;:oes
regionais a decisao sobre os pedidos de
inscric;:aodos demais candidatos;
Elaborar e manter atualizado 0 uadro

direc;:oes regionais a decisao
sobre os pedidos de inscric;:ao
dos demais candidatos;
Elaborar e manter atualizado 0
quadro geral dos
farmaceuticos inscritos e dos
especialistas titulados pela
Ordem;

h) Propor a assembleia geral a
aprovac;:ao do regulamento
relativo a fixac;:aodos criterios e
do valor da quota mensal, bem
como do valor das demais
taxas a pagar pelos membros;

i) Cumprir e fazer cumprir 0
orc;:amento aprovado pela
assembleia geral;

j) Emitir pareceres e elaborar
informac;:oes sobre assuntos
relacionados com 0 exercfcio
da profissao farmaceutica que
Ihe forem solicitados pelo
Governo, por farmaceuticos
inscritos na Ordem ou que, por
sua iniciativa, entenda dever
prestar as entidades, publicas
ou privadas, cuja atividade
esteja relacionada com aquele
exercicio;

k) Mandar passar certidoes ou
prestar informac;:oes, de
harmonia com 0 C6digo do
Procedimento Administrativo;

I) Elaborar e apresentar a

"Artigo 25.°
(...)

Compete a direc;:aonacional:
a) ( );
b) ( );
c) Oar cumprimento as

deliberac;:oes da assembleia de
representantes;

d) ( );
e) ( );
f) ( );
g) ( );
h) Propor a assembleia de

representantes a aprovac;:ao do
regulamento relativo a fixac;:ao dos
criterios e do valor da quota mensal,
bem como do valor das demais taxas
a pagar pelos membros;

i) Cumprir e fazer cumprir 0
orc;:amento aprovado pela
assembleia de representantes;

j) ( );
k) ( );
I) ( );
m) ( );
n) ( );
0) ( );
p) ( );
q) Exercer as atribuic;:oes e

praticar os atos necessarios a
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geral dos farmaceuticos inscritos e dos
especialistas titulados pela Ordem;

h) Propor a assembleia geral a aprovayao
do regulamento relativo a fixayao dos
criterios e do valor da quota mensal, bem
como do valor das demais taxas a pagar
pelos membros;

i) Cumprir e fazer cumprir 0 oryamento
aprovado pela assembleia geral;

j) Emitir pareceres e elaborar informayoes
sobre assuntos relacionados com 0
exercicio da profissao farmaceutica que
Ihe forem solicitados pelo Governo, por
farmaceuticos inscritos na Ordem ou
que, por sua iniciativa, entenda dever
prestar as entidades, publicas ou
privadas, cuja atividade esteja
relacionada com aquele exercicio;

k) Mandar passar certidoes ou prestar
informayoes, de harmonia com 0 C6digo
do Procedimento Administrativo;

I) Elaborar e apresentar a assembleia geral
o relat6rio, as contas e 0 oryamento
anuais;

m) Gerir 0 patrim6nio mobiliario e imobiliario
da Ordem, mantendo atualizado 0
respetivo cadastro;

n) Propor ao ministro da tutela a alterayao
do Estatuto, no sentido de se criarem
novos colegios de especialidade, decidir
sobre subespecialidades e
competencias e atribuir os referidos
titulos;

assembleia geral 0 relat6rio, as
contas e 0 oryamento anuais;

m) Gerir 0 patrim6nio mobiliario e
imobiliario da Ordem,
mantendo atualizado 0
respetivo cadastro;

n) Propor a assembleia geral
que esta delibere promover a
altera\;ao do Estatuto, no
sentido de se criarem novos
colegios de especialidade;

0) Criar subespecialidades e
competencias, aprovar os
respetivos regulamentos,
sujeitos a homologa\;ao do
membro do Governo da
tutela, e atribuir os referidos
titulos;

p) Garantir 0 cumprimento de
praticas de boa gestao, de
acordo com as regras
estabelecidas;

q) Designar um revisor oficial de
contas como elemento
integrante do conselho fiscal
nacional;

r) Exercer as atribuiyoes e
praticar os atos necessarios a
prossecuyao dos fins da
Ordem, de harmonia com as
deliberayoes da assembleia
geral;

s) Decidir sobre a contrayao de
dividas por parte da Ordem,

prossecuyao dos fins da Ordem, de
harmonia com as deliberayoes da
assembleia de representantes;

r) ( ... )."
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0) Garantir 0 cumprimento de praticas de
boa gestao, de acordo com as regras
estabelecidas;

p) Designar um revisor oficial de contas
como elemento integrante do conselho
fiscal nacional;

q) Exercer as atribuir;oes e praticar os atos
necessarios a prossecu~o dos fins da
Ordem, de harmonia com as
deliberar;oes da assembleia geral;

r) Decidir sobre a contrar;ao de dividas por
parte da Ordem, nomeadamente
resultantes de financiamentos bancarios,
incluindo sobre a prestar;ao de garantias,
que nao impliquem onerar;ao de im6veis.

Artigo 26.0
Funcionamento

A direr;ao nacional reune, ordinariamente, uma vez
por mes ou quando for convocada pelo seu
presidente.

SECc;.AOIV
Bastonario
Artigo 27.0

Eleicao
1 - 0 bastonario e eleito por sufragio universal,

direto, secreta e peri6dico, de entre os
farmaceuticos com um tempo minimo de
exercicio da profissao de 10 anos, a data da
realizar;ao das eleir;oes.

nomeadamente resultantes de
financiamentos bancarios,
incluindo sobre a prestar;ao de
garantias, que nao impliquem
onerar;ao de im6veis.

F - PSD, PS, CDS

C-
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2 - E eleito bastonario 0 candidato que obtiver mais
de metade dos votos expressos, nao se
considerando como tal os votos brancos e
nulos.

3 - Se nenhum dos candidatos obtiver esse
numero de votos, procede-se a segundo
5ufragio, no prazo de 21 dias, a que concorrem
apenas os dois candidatos mais votados, que
nao tenham retirado a candidatura

Artigo 28.°
CompetEmcia

Compete ao bastonario:
a) Representar a Ordem em ju[zo e fora

dele;
b) Zelar pelos interesses dos farmaceuticos

e dos destinatarios do exercicio
profissional farmaceutico;

c) Exercer a competencia da direr,:ao
nacional em casas de reconhecida
urgencia ou gravidade, ap6s audir,:aodo
conselho executivo sempre que possivel;

d) Exercer a competencia delegada pela
direr,:aonacional;

e) Superintender nos servir,:os e nos
recursos humanos da Ordem e velar pelo
cumprimento da lei, do presente Estatuto
e dos regulamentos internos, sem
prejuizo do disposto no n.o 1 do artigo
30.°, bem como cumprir praticas de boa
gestao e contratar,:ao;

f) Fazer executar as deliberar,:oes da
assembleia geral e da direr,:aonacional e
assegurar a gestao da Ordem.
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SEC9Ao v
Conselho jurisdicional nacional

Artigo 29.0
Cornposicao

o conselho jurisdicional nacional e constitufdo por
urn presidente e dois vogais, eleitos por sufragio
universal, direto, secreto e peri6dico.

Artigo 30.0
Cornpetencia

1 - Compete ao conselho jurisdicional nacional:
a) Velar pelo cumprimento da lei, do

presente Estatuto e dos regulamentos
internos por parte dos 6rgaos da Ordem
e respetivos titulares.

b) Instruir e julgar os processos
disciplinares em que sejam arguidos os
membros que exercem ou exerceram
cargos nos 6rgaos nacionais ou
regionais previstos nas alineas a) a e) do
n.o 2 e no n.o 3 do artigo 15.0;

c) Instruir e julgar os processos de revisao
e de reabilitayao;

d) Apreciar e decidir os recursos
interpostos das decisoes dos conselhos
jurisdicionais regionais, bem como emitir
os pareceres que Ihe forem solicitados
pelos 6rgaos nacionais;

e) Pronunciar-se previamente sobre a
conformidade legal ou estatutaria dos
referendos.

2 - A competencia prevista na alinea b) do numero
anterior, relativamente as assembleias gerais e
reClionais, apenas abranCle os membros das

"Artigo 28.0
(...)

a) ( );
b) ( );
c) ( );
d) ( );
e) ( );
f) Fazer executar as

deliberayoes da assernbleia de
representantes e da direc;ao
nacional e assegurar a gestao da
Ordem."
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respetivas mesas.
3 - 0 conselho jurisdicional nacional deve

comunicar a direc;ao nacional as deliberac;oes
tomadas, para os devidos efeitos.

Artigo 31.0
Recurso

Das deliberac;oes proferidas pelo conselho cabe
recurso para os tribunais, nos termos gerais.

SEC<;AO VI
Conselho fiscal nacional

Artigo 32.0
Composi~ao

1 - 0 conselho fiscal nacional e constitufdo pelos
tres presidentes dos conselhos fiscais
regionais, sendo 0 presidente escolhido por e
de entre eles.

2 - 0 conselho fiscal nacional inclui ainda um
revisor oficial de contas, a designar pela
direc;ao nacional.

Artigo 33.0
Competencia

Compete ao conselho fiscal nacional:
a Emitir arecer sobre as contas anuais a
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apresentar pela direyao nacional a
assembleia geral e apresentar a direyao
nacional as sugestoes que entenda
convenientes;

b) Pronunciar-se sobre os pareceres dos
conselhos fiscais regionais apresentados
a respetiva assembleia regional e
apresentar-Ihes as sugestoes que
entenda convenientes;

c) Consultar quaisquer documentos que
titulem receitas e despesas da Ordem,
bem como os documentos que as
autorizem:

d) Aprovar 0 seu regimento.

C-

A-PCP, BE

SEcc;Ao VII
Colegios de especialidade

Artigo 34.0
Definicao

1 - Os colegios de especialidade congregam os
farmaceuticos qualificados nas diferentes
especialidades.

2 - Sao reconhecidas as especialidades de C-
industria farmaceutica, de anillises clinicas, de
farmacia hospitalar, de assuntos
regulamentares, de farmacia comunitaria, de

Artigo 34.0
Definiyao

1 - Os colegios de especialidade
congregam os farmaceuticos
qualificados nas diferentes
especialidades.

2 - Sao reconhecidas as
especialidades de industria
farmaceutica, de analises
clfnicas, de farmacia
hospitalar, de assuntos
regulamentares, de farmacia
comunitaria, de genetica
humana, de farmacologia
clfnica, de distribuiyao
farmaceutica, de radiofarmacia
e de marketing farmaceutico.

3 - Ha tantos colegios quantas as
especialidades ou grupos de
especialidades afins.

4 - Cada colegio de especialidade
e dirigido por um conselho de
especialidade.

5 - No ambito dos colegios de
especialidades podem ser
criadas secyoes de
subespecialidades.

SEcCAoVII
Coh~gios de especialidade

Artigo 34.0
Definicao

3 - Ha tantos colegios quantas as
especialidades ou grupos de
especialidades afins.

N° 3
F - PSD, PS, CDS

c-

A- PCP, BE
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genetica humana, de farmacologia clinica, de
distribuiyao farmaceutica, de radiofarmacia e
de marketing farmaceutico.

3 - Ha tantos colegios quantas as especialidades.
4 - Cad a colegio de especialidade e dirigido por um

conselho de especialidade.
5 - No ambito dos colegios de especialidades

podem ser criadas secyoes de
subespecialidades.

Artigo 35.°
Reconhecimento de especialidades

1 - Sem prejuizo das especialidades mencionadas
no n.o 2 do artigo 34.°, sempre que a direyao
nacional reconheya a existencia de um numero
significativo de farmaceuticos que exibam, pela
sua diferenciayao tecnica, um conjunto de
caracteristicas comuns, pode a direyao
nacional propor ao membro do Governo
responsavel pela area da saude a criayao de
uma nova especialidade e 0 respetivo colegio.

2 - A atribuiyao do titulo de especialista compete a
direyao nacional e depende da frequencia de
estagio e de avaliayao efetuada no final do
esta io, nos termos revistos no re ulamento

Artigo 35.°
Reconhecimento de especialidades

1 - Sem preju[zo das
especialidades mencionadas
no n.o 2 do artigo 34.°, sempre
que a direyao nacional
reconheya a existencia de um
numero significativo de
farmaceuticos que exibam,
pela sua diferenciayao tecnica,
um conjunto de caracteristicas
comuns, pode a direyao
nacional propor ao membro do
Governo responsavel pela area
da saude a criayao de uma
nova especialidade e 0
respetivo colegio ou a sua
integra~ao em colegio ja
existente.

2 - A atribuiyao do titulo de
especialista compete a direyao
nacional e depende da
frequencia de estagio e de
avaliayao efetuada no final do
estagio, nos termos previstos
no regulamento de
especialidades, que e objeto
de homologayao pelo membro
do Governo que exerya os
poderes de tutela.

3 - a reconhecimento da
experilmcia profissional pode
permitir que a direyao nacional,

Artigo 35.°
Reconhecimento de especialidades

1 - Sem preju[zo das especialidades
mencionadas no nO 2 do artigo 34°,
sempre que a direyao nacional
reconheya a existencia de um numero
significativo de farmaceuticos que
exibam, pela sua diferenciayao tecnica,
um conjunto de carateristicas comuns,
pode a direyao nacional propor ao
membro do Governo responsavel pela
area da saude a criayao de uma nova
especialidade e 0 respetivo colegio ou a
sua integra~ao em colegio ja
existente.
2 - [... ]
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de especialidades, que e objeto de
homologayao pelo membro do Governo que
exerya os poderes de tutela.

3 - 0 reconhecimento da experiemcia profissional
pode permitir que a direyao nacional, ap6s
parecer do coh~gio de especialidade, dispense
os candidatos a especialistas dos requisitos
previstos no numero anterior, nos termos
previstos no regulamento de especialidades.

4 - Sempre que seja criado um novo colegio de
especialidade, a direyao nacional nomeia uma
comissao instaladora constituida por um
presidente e tres vogais, com a missao de
elaborar 0 anteprojeto de regulamento, de
propor a direyao a atribuiyao dos titulos de
especialista, bem como de organizar e
proceder as eleiyoes do conselho do colegio de
especialidade no prazo que Ihe for fixado.

5 - Para efeitos de ingresso e acesso na
Administrayao Publica, 0 Estado reconhece,
em termos a regulamentar, a validade dos
titulos atribuidos pela Ordem.

p,_"", .J:.

Artigo 36.0
Composi~ao

1 - Cada colegio e dirigido por um conselho de
especialidade, constituido por um presidente e
por dois a seis secretarios.

2 - 0 conselho de especialidade e eleito por
sufragio universal, direto, secrete peri6dico
pelos membros do colegio de especialidade,
sendo 0 respetivo mandato de tres anos.

3 - Nas suas ausencias, impedimentos e vacatura
do cargo, 0 presidente e substituido por um

ap6s parecer do colegio de
especialidade, dispense os
candidatos a especialistas dos
requisitos previstos no numero
anterior, nos termos previstos
no regulamento de
especialidades.

4 - Sempre que seja criado um
novo colegio de especialidade,
a direyao nacional nomeia uma
comissao instaladora
constituida por um presidente e
tres vogais, com a missao de
elaborar 0 anteprojeto de
regulamento, de propor a
direyao a atribuiyao dos titulos
de especialista, bem como de
organizar e proceder as
eleiyoes do conselho do
colegio de especialidade no
prazo que Ihe for fixado.

5 - Para efeitos de ingresso e
acesso na Administrayao
Publica, 0 Estado reconhece,
em termos a regulamentar, a
validade dos titulos atribuidos
pela Ordem.

F - PSD, PS, CDS

C-

A-PCP, BE

F - PSD, PS, CDS

C-
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secretario, a designar pelos restantes membros
do conselho de especialidade.

4 - A constituiyao dos conselhos de especialidade
deve ter em conta, na medida do possivel, a
representatividade nas respetivas secyoes
regionais.

F - PSD, CDS

Artigo 37.°
Inscri~ao

1 - A inscriyao nos colegios de especialidade da
Ordem e requerida a direyao nacional, que, sob
proposta do respetivo conselho de
especialidade, nomeia um juri para apreciar 0
pedido de inscriyao.

2 - As regras do estagio a que se refere 0 n.o2 do
artigo 35.°, bem como os criterios e as provas
de avaliayao pelo juri sac elaboradas pelo
conselho de especialidade e propostas a
direyao nacional, que, propoe a sua aprovayao
a assembleia geral, nos termos do disposto na
alinea f) do n.o 1 do artigo. 22.°.

Artigo 38.°
Competencia

Compete aos conselhos de especialidade:
a) Promover 0 estreitamento das relayoes

cientificas e profissionais, a nivel
nacional e internacional;

b) Zelar pela valorizacao tecnica e

"Artigo 37.°
(...)

1 - ( ... ).
2- As regras do estagio a que se
refere 0 n.o2 do artigo 35.°, bem como
os criterios e as provas de avaliayao
pelo juri sac elaboradas pelo
conselho de especialidade e
propostas a direyao nacional, que,
propoe a sua aprovayao a
assembleia de representantes, nos
termos do disposto na alinea f) do n.o
1 do artigo 22.°."
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promoyao dos especialistas;
c) Velar pela qualificayao profissional

permanente dos especialistas;
d) Propor a direyao nacional os juris dos

candidatos as especialidades;
e) Oar pareceres a direyao nacional;
f) Apresentar a direyao nacional

anteprojetos de regulamentos sobre
especialidades e sUbespecialidades.

SEcc;Ao VIII
Assembleia regional

Artigo 39.0
Composic;ao

A assembleia regional e constitufda por todos os
membros inscritos na respetiva secyao regional.

Artigo 40.0
Mesa

A mesa da assembleia regional e constituida por
um presidente e dois secretarios, eleitos por
sufragio universal, direto, secrete e peri6dico dos
mem bros inscritos na respetiva secyao.

Artigo 41.0
Competencia

Compete a assembleia regional:
a) Apreciar e votar 0 relat6rio, contas e

oryamento da direyao regional;
b) Oeliberar sobre assuntos de ambito

regional;

c) Oiscutir e votar mOyoes sobre quaisquer
assuntos respeitantes ao exercicio da
profissao farmaceutica e a atuayao da
Ordem e dos seus 6roaos dirioentes;
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d) Organizar 0 procedimento eleitoral e
proceder a eleiyao da direyao regional,
bem como dos membros da sua pr6pria
mesa;

e) Proceder a eleiyao dos delegados a
assembleia geral;

f) Organizar 0 procedimento eleitoral para
os membros da Ordem, a nivel nacional;

g) Aprovar 0 seu regimento.
Artigo 42.0

Funcionamento
1 - As reuni6es ordinarias da assembleia regional

destinam-se a apreciayao e votayao das
materias constantes da alinea a) do artigo
anterior, bem como de qualquer outro assunto
de relevante interesse regional para os
membros da Ordem.

2 - Sempre que a urge!nciadas quest6es a debater
e a decidir 0 justifiquem, podem ser
convocadas reunioes extraordinarias da
assembleia regional.

3 - As reunioes da assembleia regional sac
convocadas, com a antecede!ncia minima de
cinco dias, pelo presidente da mesa, por sua
iniciativa, a pedido da respetiva direyao
regional, por um minimo de 5% dos membros
inscritos na respetiva secyao regional, pelo
presidente da assembleia geral ou a pedido da
direyao nacional.

4 - As reunioes requeridas pelos membros nao se
realizam sem a presenya de, pelo menos, dois
teryos dos requerentes da convocat6ria.

5 - A convocayao e feita por meio de anuncios, dos
Quais conste a ordem de trabalhos, publicados

"Artigo 41.0
(...)

a) ( );
b) ( );
c) ( );
d) ( );
e) Proceder a eleiyao

delegados a assembleia
representantes;

f) ( );
g) ( )."

dos
de

"Artigo 42.0
(...)
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num jornal diario de grande circulayao e um de
circulayao regional.

3 - As reunioes da assembleia
regional saD convocadas, com a
antecedencia minima de cinco dias,
pelo presidente da mesa, por sua
iniciativa, a pedido da respetiva
direyao regional, por um minima de
5% dos membros inscritos na
respetiva secyao regional, pelo
presidente da assembleia de
representantes ou a pedido da
direyao nacional.
4 - (... ).

SECC;.AO IX
Direcao regional

Artigo 43.0
Composicao

1 - Ha uma direyao regional em cada secyao
regional.

2 - A direyao regional e constituida peJopresidente
e por um minimo de dois e um maximo de
quatro vogais, eleitos pela assembleia regional
de cada secyao.

3 - Nas suas ausencias, impedimentos e vacatura
do cargo, 0 presidente e substituido por vogal a
designar pelos membros da direyao regional.

Artigo 44.0
Funcionamento

A direyao regional reline, ordinariamente, uma vez
por mes ou quando for convocada pelo seu
presidente.

Artigo 45.0
Competencia

Compete a direyao regional:
a) Oirigir a atividade da Ordem a nivel

regional;
b) Oar cumprimento as decisoes das

assembleias geral e regional e as
instruyoes e diretivas da direyao
nacional;

c) Oecidir, por delegayao da direyao
nacional, sobre a admissao de novos
membros;

d) Manter atualizado 0 quadro dos
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farmaceuticos inscritos na respetiva
secgao regional;

e) Cobrar as quotas e outras receitas a
enviar a diregao nacional;

f) Cumprir e fazer cumprir 0 orgamento
aprovado pela assembleia regional;

g) Oar os pareceres e as informagoes que
Ihe forem solicitados pelo bastonario,
pela diregao nacional e pelos
farmaceuticos inscritos na respetiva
secgao regional;

h) Mandar passar certidoes ou prestar
informagoes, de harmonia com 0 C6digo
do Procedimento Administrativo;

i) Elaborar e apresentar a assembleia
regional, na sua reuniao ordinaria. 0
relat6rio, contas e orgamento anuais;

j) Oar apoio aos membros dos colegios
inscritos na respetiva secgao regional e a
outras estruturas da Ordem;

k) Exercer as atividades e praticar os atos
necessarios a prossecugao dos fins da
Ordem, de harmonia com 0 disposto no
presente Estatuto, com as deliberagoes
das assembleias geral e regional e com
as instrugoes e diretivas da diregao
nacional;

I) Aprovar 0 seu regimento.

SECc;:Aox
Conselho jurisdicional regional

Artigo 46.0
Composicao

o conselho iurisdicional reoional e 0 6roao
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disciplinar constituido pelo presidente e por um
minimo de dois e um maximo de quatro vogais,
eleitos por sufragio universal, direto, secreta e
peri6dico dos membros inscritos na respetiva
secgao regional.

Artigo 47.0
Competencia

1 - Compete ao conselho jurisdicional regional
instruir e decidir os processos disciplinares
respeitantes a farmaceuticos inscritos na
respetiva secgao regional, com excegao dos
que sao da exclusiva competencia do conselho
jurisdicional nacional.

2 - As deliberagoes tomadas pelos conselhos
jurisdicionais regionais devem ser por estes
comunicadas as respetivas diregoes regionais,
para os devidos efeitos.

SECc;.A.O XI
Conselho fiscal regional

Artigo 48.0
Composi~ao

o conselho fiscal regional e constituido por um
presidente e dois vogais, eleitos por sufragio
universal e direto.

Artigo 49.0
Competencia

Compete ao conselho fiscal regional examinar e
dar parecer sobre as contas anuais a apresentar
pela diregao regional a assembleia regional e
apresentar a diregao regional as sugestoes que
entenda convenientes.
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Delegacoes regionais
Artigo 50.0

Composicao
Nas regioes aut6nomas dos Ayores e da Madeira
existe uma delegayao regional, composta pelos
farmaceuticos que residem ou exercem a sua
profissao em cada regiao aut6noma,
independentemente da secyao regional onde os
mesmos se encontram inscritos.

Artigo 51.0
Plenario regional

o plenario regional e composto por todos os
membros inscritos na respetiva delegayao regional
e exerce, relativamente a delegayao regional, com
as necessarias adaptayoes, a competencia das
assembleias regionais.

Artigo 52.0
Delegado regional

1 - A delegayao regional e dirigida pelo delegado
regional, eleito por sufragio universal, direto,
secrete e peri6dico dos membros inscritos na
respetiva delegayao regional.

2 - Podem eleger e ser eleitos os farmaceuticos
que residam ou exeryam a sua profissao na
Regiao Aut6noma a que a eleiyao respeita.

3 - 0 delegado regional pode nomear assessores
de entre os farmaceuticos que residam ou
exeryam a sua profissao na respetiva regiao
aut6noma.

4 - 0 delegado regional e, por inerencia, delegado
a assembleia geral.

5 - Nos casos de justa impedimento, 0 delegado
regional pode fazer-se substituir por um outro
membro da delegac;:aoregional respetiva.

"Artigo 52.0
(...)

1 - ( ).

2 - ( ).
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6 - 0 delegado regional deve colaborar com os
demais 6rgaos da Ordem relativamente a
questoes que se relacionem com a respetiva
Regiao Aut6noma, bem como prestar apoio e
assistemcia aos membros da Ordem que nela
exeryam a sua atividade profissional,
independentemente da secyao regional onde
os mesmos se encontrem inscritos.

4 - 0 delegado regional e, por
inerelncia, delegado a assembleia de
representantes.

CAPiTULO IV
Eleic;oes e referendo

SEc<;Aol
Eleic;oes

Artigo 53.°
Eleic;6es

1 - A eleiyao dos 6rgaos nacionais e regionais e
realizada no mesmo dia e durante 0 mesmo
periodo em todo 0 territ6rio nacional, havendo
obrigatoriamente mesas de voto nas sedes das
secyoes regionais e delegayoes regionais para
todos os 6rgaos a eleger.

2 - No exercicio do direito de voto,
independentemente do modo como este e
exercido nos termos do n.o 2 do artigo 16.°,
deve ser salvaguardado 0 sigilo inerente ao ato.

Artigo 54.°
Eleic;ao para a assembleia geral

1 - Sempre que seja convocada uma reuniao da
assembleia geral, os delegados das secyoes
regionais sac eleitos, de entre os seus
membros, pelas respetivas assembleias
regionais, realizadas com a antecedencia
minima de cinco dias em relayao a data
marcada para a reuniao daauela assembleia.

5 - (... ).

6-(. ..)."
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2 - A eleigao dos delegados e precedida da
apreciagao e discussao dos assuntos
constantes da ordem de trabalhos da
assembleia geral. "Artigo 54.0

Eleigoes para a assembleia de
representantes

1 - Sempre que seja convocada uma
reuniao da assembleia de
representantes, os delegados das
secgoes regionais sac eleitos, de
entre os seus membros, pelas
respetivas assembleias regionais,
realizadas com antecedencia minima
de cinco dias em relagao it data
marcada para a reuniao daquela
assembleia.
2 - A eleigao dos delegados e
precedida da apreciagao e discussao
dos assuntos constantes da ordem de
trabalhos da assembleia de
representantes.
3 - A eleigao para os delegados da
assembleia de representantes e
efetuada de acordo com 0 sistema
proporcional segundo 0 metoda de
Hondt.
4 - ( ... )."

3 - A eleigao para os delegados da assembleia
geral e efetuada de acordo com 0 sistema
proporcional segundo 0 metodo de Hondt.

4 - Nenhum candidato pode integrar mais de uma
lista.

Artigo 55.0
Do ato eleitoral

o ate eleitoral dos diversos 6rgaos rege-se pelo
regulamento eleitoral e 0 dos colegios de
especialidade pelos respetivos regulamentos.

SEc<;:AO II
Referendo
Artigo 56.0
Referendo

Quando haja questoes de relevante interesse para
a Ordem, esta pode ser chamada a pronunciar-se
sabre elas atraves de referendo.

Artigo 57.0
Objeto

Sao excluidas do referendo materias que digam
respeito a disposigoes imperativas da lei ou do
presente Estatuto.

Artigo 58.0
Iniciativa

1 - A iniciativa do referenda cabe ao presidente da
mesa da assembleia geral, a pedido da diregao
nacional ou de, pelo menos, 20% dos membros
efetivos da Ordem, dos auais 0 numero de
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inscritos em qualquer secyao nao pode ser
superior a dois teryos do numero total dos
signatarios.

2 - Independentemente do disposto no numero
anterior, 0 conselho jurisdicional nacional deve
pronunciar-se sobre a legalidade do referendo.

"Artigo 58.0
( ...)

1 - A iniciativa do referendo cabe ao
presidente da mesa da assembleia
de representantes, a pedido da
direyao nacional ou de, pelo menos,
20% dos membros efetivos da
Ordem, dos quais 0 numero de
inscritos em qualquer secyao nao
pode ser superior a dois teryos do
numero total dos signatarios.
2- (...)."

Artigo 59.0
Ambito

1 - Cada referendo recai sobre uma s6 materia,
devendo as questoes ser formuladas em
termos de sim ou nao, com objetividade,
clareza e precisao.

2 - Nenhuma materia submetida a referendo pode
comportar mais de tres perguntas que, por sua
vez, nao podem ser precedidas de quaisquer
considerandos, preambulos ou notas
explicativas.

Artigo 60.0
Convoca~ao

Nao podem ser convocados referendos nos tres
meses anteriores as eleiyoes na Ordem e ate a
tomada de posse dos 6rgaos nacionais ou
regionais, com exceyao dos colegios de
especialidade.

Artigo 61.0
Cabimento or~amental

o referendo nao pode envolver aumento de
despesas ou diminuiyao de receitas constantes do
oryamento aprovado.
Artigos 37 e 6,1
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CAPiTULO V
Regime laboral, patrimonial e financeiro

Artigo 62.0
Regime laboral

1 - Aos trabalhadores da Ordem e aplicavel 0
regime previsto no Cedigo do Trabalho e 0
disposto nos numeros seguintes.

2 - A celebrayao do contrato de trabalho deve ser
precedida de um processo de seleyao que
obedeya aos principios da igualdade, da
transparencia, da publicidade e da
fundamentayao com base em criterios
objetivos.

3 - As regras a que deve obedecer 0 processo de
seleyao sac objeto de regulamento interno.

F - PSD, PS, CDS, PCP

Artigo 63.0
Quota mensal

1 - Apes a inscriyao, 0 membro e obrigado a
contribuir para a Ordem com a quota mensal
que for fixada por deliberacao da assembleia

"Artigo 63.0
(...)

1- Apes a inscriyao, 0 membro e
obrigado a contribuir para a Ordem



Propostas Altera~ao apresentadas pelos GP's
Proposta de Lei n.o 298/XII
ORDEM DOS FARMACEUTICOS PSD/CDS-PP I PS I PCP

geral, sob proposta da direyao nacional.
2 - A direyao nacional, mediante proposta

fundamentada da direyao regional, pode isentar
temporariamente do pagamento de quotas os
membros que se encontrem em situayao que
justifique tal isenyao.

3 - A Ordem pode cobrar taxas pela prestayao de
serviyos, designadamente pela elaborayao de
documentos, relat6rios ou pareceres que Ihe
sejam pedidos, desde que nao seja legalmente
obrigada a prestar tais serviyos sem custos
para 0 requerente.

com a quota mensal que for fixada por
deliberayao da assembleia de
representantes, sob proposta da
direyao nacional.

2 - ( ).

3 - ( )."

"Artigo 64.0
( ...)

F - PSD, PS, CDS

C - PCP

Artigo 64.0
Receitas da Ordem

1 - Constituem receitas da Ordem:
a) Quotas e taxas pagas pelos membros;

2 - 0 montante das quotas e demais
taxas, previsto no numero anterior,
bem como 0 respetivo procedimento
de lanyamento, liquidayao e
cobranyas, sac fixados em
regulamento aprovado pela
assembleia de representantes, por
maioria absoluta, mediante proposta
fundamentada da direyao nacional,
observados os re uisitos
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b) Quaisquer subsidios ou donativos;
c) Doayoes, heranyas ou legados que

venham a ser institufdos em seu
beneffcio;

d) 0 produto das multas aplicadas a
membros, no seguimento de processo
disciplinar;

e) As taxas cobradas pela prestayao de
serviyos e rendimentos de outras
atividades;

f) Outras receitas de bens pr6prios,
designadamente rendimentos dos bens
m6veis e im6veis da Ordem.

2 - a montante das quotas e demais taxas,
previsto numero anterior, bem como 0 respetivo
procedimento de lanyamento, liquidayao e
cobranya, sac fixados em regulamento
aprovado pela assembleia geral, por maioria
absoluta, mediante proposta fundamentada da
direyao nacional, observados os requisitos
substantivos previstos na lei geral sobre as
taxas e outras contribuiyoes da Administrayao
Publica.

3 - Na fixayao do montante da quota mensal, a
assembleia geral pode prever criterios objetivos
que permitam diferenciar 0 montante a pagar
tendo em conta, designadamente, os anos de
serviyo da profissao ou 0 facto de se tratar de
membro individual ou coletivo.

N. 1 e)

substantivos previstos na lei geral
sobre as taxas e outras contribuiyoes
da Administrayao Publica.
3 - Na fixayao do montante quota
mensal, a assembleia de
representantes pode prever criterios
objetivos que permitam diferenciar 0
montante a pagar tendo em conta,
designadamente, os anos de serviyo
da profissao ou 0 facto de se tratar de
membro individual ou coletivo."

F - PSD, PS. CDS

C - PCP
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Artigo 65.°
Receitas dos 6rgaos da Ordem

1 - A direyao nacional decide a parte da receita
proveniente das quotas que reverte para a
direyao regional.

2 - A secyao regional atribui as delegayoes
regionais as receitas necessarias ao seu
funcionamento.

3 - Em casos de insuficiencia das receitas de uma
delegayao regional, pode a Assembleia
Regional do Sui e IIhas, por proposta da
delegayao regional respetiva, fixar uma quota
suplementar, destinada exclusivamente as
despesas da delegayao regional respetiva,
aplicando-se, com as necessarias adaptayoes,
o disposto na alfnea e) do n.o 1 do artigo 22.°.

Artigo 66.°
Despesas de deslocacao

Cada secyao regional suporta as despesas de
deslocayao e de estada dos delegados a
assembleia geral.
Artigos 65 e 66
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c-

A- PS, BE

CAPiTULO II
Tutela, controlo jurisdicional e

responsabilidade penal

SEcC;AO I
Tutela

Artigo 67,0
Tutela

Os poderes de tutela administrativa sobre a
Ordem, em conformidade com 0 disposto no artigo
45.0 da lei n,o 2/2013, de 10 de janeiro, e do
presente Estatuto, sac exercidos pelo membro do
Governo responsavel pela area da saude,

F - PSD, CDS

C - PCP "Artigo 67.0
Tutela de legalidade

No cumprimento das suas
atribui~oes, a Ordem apenas se
encontra sujeita a tutela da
legalidade, nos termos da lei n.o
2/2013, de 10 de janeiro."SECC;AO II

Controlo jurisdicional
Artigo 68,0

Contencioso administrativo
1 - As decisoes da Ordem praticadas no exercicio

de poderes publicos estao sujeitas ao
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contencioso administrativo nos termos das leis
do processo administrativo.

2 - Tem legitimidade para impugnar a legalidade
dos atos e regulamentos da Ordem, os
interessados, 0 Ministerio Publico, 0 membro
do Governo da tutela sobre a Ordem e 0
Provedor de Justi<;:a.

Artigo 69.0
Tribunal de Contas

A Ordem esta sujeita a jurisdi<;:aodo Tribunal de
Contas, nos termos estabelecidos na Lei de
Organiza<;:aoe Processo e no Regulamento Geral
daquele Tribunal.

C- PSD, CDS

A-PS

Artigo 70.0
Relatorios

1 - A Ordem elabora anualmente um relat6rio
sobre a prossecu<;:aodas suas atribui<;:oes,0
qual deve ser apresentado a Assembleia da
Republica e ao Governo, ate 31 de mar<;:ode
cada ano.

F - PSD, PS, CDS

C-PCP
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2 - A Ordem deve ainda prestar aos 6rgaos de
soberania referidos no numero anterior toda a
informagao que Ihe seja solicitada
relativamente ao exercicio das suas
atribuigoes.

F ~ PSD, PS, CDS

3 - 0 bastonario deve ainda corresponder ao
pedido das comissoes parlamentares
competentes para prestarem as informagoes e
esclarecimentos de que estas necessitem.

F - PS, CDS, PCP

SEcc;Ao III
Responsabilidade penal

Artigo 71.0
Processo penal

A Ordem pode constituir-se assistente nos
processos penais relacionados com 0 exercicio da
orofissao farmaceutica ou com 0 desemoenho de
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cargos nos seus 6rgaos, salvo quando se trate de
factos que envolvam responsabilidade disciplinar.
F - PSD, PS, CDS, PCP

Artigo 73.0
Natureza da profissao

Artigo 75.0
Conteudo

Integram 0 conteudo de ato
farmaceutico as seguintes atividades:

a) Investigac;:ao,desenvolvimento e
preparac;:ao das formas
farmaceuticas dos
medicamentos;

b) Registo, fabrico, controlo e
garantia da qualidade dos
medicamentos, dispositivos
medicos e outros produtos de
saude;

c) Controlo de qualidade dos
medicamentos e dos
dispositivos medicos em
laborat6rio de controlo de
qualidade de medicamentos e
dispositivos medicos, e outros
produtos de saude;

d) Armazenamento, conservac;:ao,
transporte e distribuic;:ao por
grosso dos medicamentos, dos
dispositivos medicos, e outros
produtos de saude;

e) Preparac;:ao, controlo, selec;:ao,
gestao, aquisic;:ao,
armazenamento e dispensa de
medicamentos, de dispositivos
medicos e outros produtos de
saude em farmacias abertas ao
publico, servic;:os farmaceuticos
hospitalares e servic;:os

CAPITULO III
Exercicio da atividade farmaceutica

SEcc;:Ao I
Das competencias profissionais

Artigo 72.0
Dos farmaceuticos

1 - Para efeitos de aplicac;:aodo presente Estatuto,
consideram-se farmaceuticos todos os
membros inscritos na Ordem.

2 - Os farmaceuticos encontram-se vinculados ao
cumprimento dos deveres resultantes da sua
inscric;:aona Ordem, qualquer que seja 0 ambito
ou a modalidade do exercicio profissional em
que estejam implicados.

F - PSD, PS, CDS, PCP

C-

A- PCP, BE
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1 - 0 farmaceutico, enquanto prestador de
servic;os de saude, exerce uma profissao livre.

2 - Quer como profissional liberal quer como
trabalhador por conta de outrem, 0
farmaceutico exerce as suas func;oes com
inteira autonomia tecnica, cientifica e
deontol6gica.

F - PSD, PS, CDS, PCP

farmaceuticos privativos de
quaisquer outras entidades
publicas e privadas;

f) Gestao integrada do circuito dos
medicamentos, dos dispositivos
medicos e dos tratamentos
experimentais, incluindo
avaliac;ao, selec;ao, aquisic;ao,
armazenamento, preparac;ao,
dispensa, monitorizac;ao,
consulta farmaceutica e ainda
avaliac;ao de ensaios clinicos no
ambito da Comissao de Etica e
Investigac;ao;

g) Interpretac;ao, validac;ao da
prescric;ao, preparac;ao e
controlo de f6rmulas magistrais
estereis e nao estereis, assim
como execuc;ao e controlo de
preparados oficinais;

h) Desenho, parametrizac;ao e
validac;ao de tecnologias de
informac;ao e sistemas de
informac;ao no ambito do circuito
do medicamento;

i) Interpretac;ao e avaliac;ao das
prescric;oes medicas;

j) Informac;ao e consulta sobre
medicamentos, dispositivos
medicos e outros produtos de
saude, junto de profissionais de
saude e de doentes, de modo a
promover a sua correta
utilizac;ao.

Artigo 74.0
Do ato farmaceutico

1 - 0 ate farmaceutico e da exclusiva competencia
e responsabilidade dos farmaceuticos.

2 - 0 disposto no numero anterior nao se aplica ao
medicamento de uso veterinario.

F - PSD, PS, CDS, PCP

C-

A- BE

Artigo 75.0
Conteudo

Integram 0 conteudo de ate farmaceutico as
seguintes atividades:

a) Desenvolvimento e preparac;ao das
formas farmaceuticas dos
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medicamentos;
b) Registo, fabrico e controlo dos

medicamentos de usa humane e
veterinario e dos dispositivos medicos;

c) Controlo de qualidade dos
medicamentos e dos dispositivos
medicos em laborat6rio de controlo de
qualidade de medicamentos e
dispositivos medicos;

d) Armazenamento, conservayao e
distribuiyao por grosse dos
medicamentos de usa humane e
veterinario, dos dispositivos medicos;

e) Preparayao, controlo, seleyao,
aquisiyao, armazenamento e dispensa
dos medicamentos de usa humane e
veterinario e de dispositivos medicos em
farmacias abertas ao publico, serviyos
farmaceuticos hospitalares e serviyos
farmaceuticos privativos de quaisquer
outras entidades pUblicas e privadas,
sem prejuizo do regime de distribuiyao
ao publico de medicamentos nao sujeitos
a receita medica fora das farmacias, nos
termos da legislayao respetiva;

f) Preparayao de soluyoes anti-seticas, de
desinfetantes e de misturas
intravenosas;

g) Interpretayao e avaliayao das
prescriyoes medicas;

h) Informayao e consulta sobre
medicamentos de usa humane e
veterinario, dispositivos medicos,
sujeitos e nao sujeitos a prescricao

k) Acompanhamento, vigiltmcia e
controlo da distribuiyao,
dispensa e utilizayao de
medicamentos, de dispositivos
medicos e outros produtos de
saude, nomeadamente no
ambito dos programas de
Cuidados Farmaceuticos;

I) Realizayao de outras atividades
de farmacia cHnica para a
promoyao da efetividade e
seguranya terapeuticas no
doente, incluindo
aconselhamento sobre a
utilizayao de medicamentos,
acompanhamento
farmacoterapeutico e
reconciliayao da terapeutica;

m) Monitorizayao de farmacos,
incluindo a determinayao e
interpretayao de parametros
farmacocineticos e 0
estabelecimento de esquemas
posol6gicos individualizados;

n) Realizayao de analises cHnicas,
integrando a fase pre-anaHtica
(colheita, preparayao,
conservayao e transporte de
amostras biol6gicas e recolha de
informayao clinica), fase
anaHtica (determinayao e
validayao de parametros
biol6gicos) e fase p6s-analitica
(validacao biopatol6Qica dos
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medica, junto de profissionais de saude
e de doentes, de modo a promover a sua
correta utiliza~ao;

i) Acompanhamento, vigilancia e controlo
da distribui~ao, dispensa e utiliza~ao de
medicamentos de uso humane e
veterinario, de dispositivos medicos;

j) Monitoriza~ao de farmacos, incluindo a
determina~ao de parametros
farmacocineticos e 0 estabelecimento de
esquemas posol6gicos individualizados;

k) Colheita de produtos biol6gicos,
execu~ao e interpreta~ao de analises
clinicas e determina~ao de niveis
sericos;

/) Execu~ao, interpreta~ao e valida~ao de
analises toxicol6gicas, hidrol6gicas, e
bromatol6gicas;

m) Todos os atos ou fun~6es diretamente
ligados as atividades descritas nas
alineas anteriores.

F - PSD. CDS, PCP

c-

resultados e informa~ao e
comunica~ao com 0 prescritor
e/ou doente);

0) Execu~ao, interpreta~ao e
valida~ao de analises
toxicol6gicas, hidrol6gicas,
bromatol6gicas e ambientais;

p) Todos os atos ou fun~6es
diretamente ligados as
atividades descritas nas alineas
anteriores, incluindo a melhoria
continua da qualidade e a gestao
do risco.

F - PS

C - PSD, CDS

,A, - PCP, BE

Artigo 76.0
Atos de natureza anilloga

Podem ainda ser considerados atos farmaceuticos
quaisquer outros que, pela sua natureza,
requeiram especializa~ao em qualquer das areas
de intervencao farmaceutica, enquanto atividades
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afins ou complementares.
F - PSD. CDS

SEcCAO II
Deontologia profissional

Artigo 77.0
Principio geral

o exercicio da atividade farmaceutica tem como
objetivo essencial 0 cidadao em geral e 0 doente
em particular.

Artigo 78.0
Principios gerais de conduta profissional

1 - 0 farmaceutico e um agente de saude,
cumprindo-Ihe executar todas as tarefas
relativas aos medicamentos, as analises
clinicas ou analises de outra natureza que
sejam suscetfveis de contribuir para a
salvaguarda da saude pUblica, bem como as
a~5es de educa~ao dirigidas a comunidade no
ambito da promo~ao da saude e preven~ao da
doen~a.

2 - No exercicio da sua profissao, 0 farmaceutico
deve ter sempre presente 0 elevado grau de
responsabilidade que a mesma encerra, 0
dever etico de a exercer com a maior diligencia,
zelo e competencia e deve contribuir para a
realiza~ao dos objetivos da politica de saude.

3 - A primeira e principal responsabilidade do
farmaceutico e para com a saude e 0 bem-estar
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do doente e do cidadao em geral, devendo
privilegiar 0 bem estar destes em detrimento
dos seus interesses pessoais ou comerciais e
promover 0 direito de acesso a um tratamento
com qualidade, eficacia e seguranya.

4 - No exercicio da sua profissao, 0 farmaceutico
deve pautar-se pelo estrito respeito das normas
deontol6gicas, sendo-Ihe vedado:

a) Estabelecer conluios com terceiros;
b) Consentir a disponibilizayao de

medicamentos sem a intervenyao direta
do farmaceutico ou dos seus
colaboradores;

c) Praticar atos suscetfveis de causar
prejuizos a terceiros;

d) Colaborar com entidades que nao
assegurem a necessaria independencia
no exercicio da sua atividade enquanto
profissionallivre;

e) Dispensar produtos que nao estejam
cientifica e tecnicamente comprovados
ou nao registados nos serviyos oficiais;

f) Praticar atos contrarios a etica
profissional que possam influenciar a
livre escolha do utente.

5 - as farmaceuticos devem promover a
atualizayao permanente dos seus
conhecimentos, designadamente atraves da
frequencia de ayoes de qualificayao
profissional.

E'-.ril9.9s T1 e 78
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"Artigo 79.0
(...)

Artigo 79.0
Direitos

Sao direitos do farmaceutico, entre outros:
a) Exercer a profissao farmaceutica no

territ6rio nacional;
b) Eleger e ser eleito ou designado para

cargos da Ordem e como delegado a
assembleia geral, de harmonia com 0
presente Estatuto;

c) Requerer a convocayao de assembleias
nos termos do presente Estatuto;

d) Apresentar as propostas que julgar de
interesse coletivo;

e) Reclamar dos atos que considere lesivos
dos seus direitos e denunciar a mesma
direyao quaisquer infrayoes ao presente
Estatuto cometidas pelos titulares dos
6rgaos da Ordem no desempenho das
suas funyoes;

f) Apreciar nas assembleias os atos das
direyoes regionais ou da direyao
nacional e submeter a votayao mOyoes
de censura aos mesmos 6rgaos;

g) Ter acesso as atas das assembleias
geral e regionais, bem como dos
plenarios;

h) Solicitar e obter a intervenyao da Ordem
na defesa dos seus direitos e legitimos

a) ( ... );
b) Eleger e ser eleito ou

designado para cargos da Ordem e
como delegado a assembleia de
representantes, de harmonia com 0
presente Estatuto;

c) ( );
d) ( );
e) ( );
f) ( );
g) ( );
h) ( );
i) A dispensa de fun!(oes

publicas e privadas para a
participa!(ao nas atividades da
Ordem ou nas fun!(oes por esta
atribuidas."

F - PS, PCP, BE

C- PSD, CDS

A-
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interesses.
F - PSD, CDS

C-

Artigo 80.0
Dever geral

o farmaceutico deve, em todas as circunstancias,
mesmo fora do exercicio da sua atividade
profissional, proceder de modo a prestigiar 0 bom
nome e a dignidade da profissao farmaceutica.

Artigo 81.0
Deveres especiais para com a Ordem

1 - E dever do farmaceutico 0 cumprimento
escrupuloso das regras consagradas no
presente Estatuto.

2 - Sao deveres especiais do farmaceutico:
a) Cumprir as leis e regulamentos que Ihe

digam respeito;
b) Prestar colabora~ao efetiva a todas as

iniciativas que prestigiem a Ordem;
c) Exercer os cargos para que for eleito,

salvo nos casos de impedimento
justificado;

d) Cumprir e fazer cumprir as delibera~oes
legitimas dos 6rgaos da Ordem;

e) Pagar pontualmente as quotas e suportar
os encargos regulamentares.

f) Manter a Ordem informada sobre todas
as altera~oes da sua residencia e
atividade orofissional, sem prejuizo de
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igual procedimento para com as
entidades oficiais, em conformidade com
a lei;

g) Frequentar ac;:oes de qualificac;:ao
profissional, a promover pela Ordem ou
por esta reconhecidas, nos termos a fixar
no regulamento de qualificac;:ao.

Artigo 82.0
Rela~ao com os colegas e outros

profissionais da saude
1 - 0 farmaceutico deve tratar com urbanidade

todos os que consigo trabalhem a qualquer
nivel.

2 - 0 farmaceutico deve colaborar na preparac;:ao
cientifica e tecnica dos seus colegas,
facultando-Ihes todas as informac;:oes
necessarias a sua atividade e ao seu
aperfeic;:oamento.

3 - Os farmaceuticos devem manter entre si um
correto relacionamento profissional, evitando
atitudes contrarias ao espirito de solidariedade,
lealdade e auxflio mutuo e aos valores eticos da
sua profissao.

4 - No exercicio da sua atividade, 0 farmaceutico
deve, sem prejuizo da sua independencia,
manter as mais corretas relac;:oescom os outros
profissionais de saude.

Artigo 83.0
Dever de colabora~ao no ensino

1 - 0 farmaceutico deve colaborar, no ambito das
suas competencias e na medida das suas
possibilidades, com as instituicoes de ensino

Aditamento de um novo artigo,
eventualmente na sequencia do actual
artigo 89.0, prevendo um regime de
dispensa de serviyo identico ao
atualmente previsto no artigo 98.0 do
Estatuto da Ordem dos Enfermeiros:

Artigo 16 - A
Condi~6es de exercicio dos

membros dos 6rgaos da
Ordem

1 - Os membros dos 6rgaos
executivos da Ordem que
sejam trabalhadores por
conta de outrem tern direito,
para 0 exercicio das suas
fun~6es no ambito dos
cargos para que foram
eleitos, a:

a) Licen~a sem
vencimento, com a
dura~ao maxima do
respetivo mandato, a
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farmaceutico e outras na realizayao de estagios
de pre-graduayao, p6s-graduayao e
especializayao, comprometendo-se a ministrar
ao estagiario uma adequada instruyao pratica e
integrada nas atividades farmaceuticas,
consolidando, atraves do exemplo, a etica e a
deontologia pr6prias da profissao farmaceutica.

2 - 0 farmaceutico deve ainda colaborar com as
instituiyoes de ensino farmaceutico nas ayoes
de formayao continua, p6s-graduayao e
valorizayao socioprofissional.

Artigo 84.°
Obje~ao de consci€lncia

o farmaceutico pode exercer 0 seu direito a
objeyao de consciencia, desde que com isso nao
ponha em perigo a saude ou a vida do doente.

Artigo 85.°
Sigilo profissional

1 - Os farmaceuticos sac obrigados ao sigilo
profissional relativo a todos os factos de que
tenham conhecimento no exercicio da sua
profissao, com exceyao das situayoes previstas
na lei.

2 - 0 dever de sigilo profissional subsiste ap6s a
cessayao da atividade profissional.

3 - Para garantia do sigilo profissional, os
farmaceuticos, no exerc[cio da sua atividade,
devem comportar-se por forma a evitar que
terceiros se apercebam das informayoes
respeitantes a situayao clinica do doente.

4 - 0 sigilo profissional obriga os farmaceuticos a
absterem-se de mencionar ou comentar factos

atribuir nos termos da
legisla~ao laboral;

b) Urn credito de horas
correspondente a 24
dias de trabalho por
ano, que podem
utilizar em periodos de
meio dia, que contam,
para todos os efeitos
legais, como servi~o
efetivo.

2 - Os membros dos 6rgaos
nao executivos da Ordem
usufruem do direito a 24
faltas justificadas, que
contam para todos os efeitos
legais como servi~o efetivo,
salvo quanta a remunera~ao
ou retribui~ao.
3 - A Ordem comunica, por
meios id6neos e seguros,
incluindo 0 correio
eletr6nico, as entidades
empregadoras das quais
dependam os membros dos
seus 6rgaos, as datas e 0
numero de dias de que estes
necessitam para 0 exercicio
das respetivas fun~oes.
4 - A comunica~ao prevista
no numero anterior e feita
com uma antecedencia
minima de cinco dias, ou, em
caso de reunioes ou

Artigo 89.0-A
Exercicio de Cargos

1 - Os membros efetivos da Ordem
tern direito a dispensa de fun~oes
publicas e privadas para participa~ao
nas atividades da Ordem dos
Farmaceuticos ou nas fun~oes por
esta atribuidas.

F - PS, PCP, BE

C - PSD, CDS

A-
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que possam violar a privacidade do doente,
designadamente os que se relacionam com 0
respetivo estado de saude.

5 - A obrigac;:aodo sigilo profissional nao impede
que 0 farmaceutico tome as precauc;:6es
necessarias ou participe nas medidas
indispensaveis para salvaguarda da vida e
saude das pessoas que coabitem ou privem
com 0 doente.

6 - Quando notificado como testemunha em
processo que envolva urn seu doente ou
terceiros, 0 farmaceutico pode recusar-se a
prestar declarac;:6esque constituam materia de
sigilo profissional, salvo se devidamente
autorizado a faze-Io pelo bastonario.

Artigo 86.0
Informa~ao e publicidade de medicamentos

Toda a informac;:aoe publicidade de medicamentos
e outros produtos de saude deve ser verdadeira e
completa, cabendo ao farmaceutico responsavel
pela preparac;:ao, distribuic;:ao, dispensa,
informac;:ao e vigilancia de medicamentos zelar
para que as informac;:6es fornecidas sejam
baseadas em dados cientificos comprovados, nao
omitindo os aspetos relevantes de eficacia e
seguranc;:a para a correta utilizac;:ao destes
produtos.
P,rtigos 80 e 86

atividades de natureza
extra ordinaria dos 6rgaos da
Ordem, logo que as mesmas
sejam convocadas.

"Artigo 88.0
(...)

As regras deontol6gicas dos
farmaceuticos sac objeto de
desenvolvimento em c6digo
deontol6gico, a aprovar pela
assembleia de representantes, sob
proposta da direc;:aonacional."
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Artigo 87.0
Publicidade da atividade profissional

A pUblicidade e permitida nos termos da lei e das
regras deontol6gicas aplicaveis aos
farmaceuticos, observando 0 disposto no artigo
32.0 da Lei n.o 2/2013, de janeiro.
F - PSD, CDS

C-

Artigo 88.0
Desenvolvimento das regras deontol6gicas

As regras deontol6gicas dos farmaceuticos sac
objeto de desenvolvimento em c6digo
deontol6gico, a aprovar pela assembleia geral, sob
proposta da dire~ao nacional.
F - PSD, CDS

C - PS, BE

Artigo 89.0
Acumula~ao e impedimentos

1 - 0 farmaceutico s6 pode exercer outra atividade
em reaime de acumulacao, nos casos e
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situagoes expressamente previstos na lei.
2 - Ao farmaceutico e vedado colaborar com

qualquer entidade, singular ou coletiva,
publicas ou privadas, sempre que dessa
colaboragao possa resultar violagao das leis e
regulamentos que regem 0 exercfcio e os
legftimos interesses da profissao farmaceutica.

F - PSD, PS, PCP

CAP[TULOV
Responsabilidade disciplinar

SEc<;AO I
Regime disciplinar

SUBSEC<;Ao I
Disposi~6es gerais

Artigo 90.0
Infra~aodisciplinar

1 - Considera-se infragao disciplinar toda a agao
ou amissae que consista em violagao, por
qualquer membro da Ordem, dos deveres
consignados na lei, no presente Estatuto ou nos
respetivos regulamentos.

2 - A infragao disciplinar e:
a) Leve, quando 0 arguido viole de forma

pouco intensa os deveres profissionais a
que se encontra adstrito no exercicio da
profissao;

b) Grave, Quando 0 arguido viole de forma
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seria os deveres profissionais a que se
encontra adstrito no exercicio da
profissao;

c) Muito grave, quando 0 arguido viole os
deveres profissionais a que esta adstrito
no exercfcio da profissao, afetando com
a sua conduta, de tal forma, a dignidade
e 0 prestfgio profissional, que fique
definitivamente inviabilizado 0 exerclcio
da profissao.

3 - As infrac;oesdiscipJinares previstas no presente
Estatuto e demais disposic;oes legais e
regulamentares aplicaveis sao punfveis a titulo
de dolo ou negligencia.

Artigo ge
Jurisdi~aodisciplinar

1 - Os membros da Ordem estao sujeitos ao poder
disciplinar dos 6rgaos da Ordem, nos termos
previstos no presente Estatuto e no
regulamento disciplinar.

2 - Durante 0 tempo de suspensao da inscric;ao, 0
membro continua sujeito ao poder disciplinar da
Ordem.

3 - A suspensao ou 0 canceJamento da inscric;ao
nao faz cessar a responsabilidade disciplinar
por infracoes anteriormente praticadas pelo
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membro da Ordem enquanto tal.
4 - A puniyao com a sanyao de expulsao nao faz

cessar a responsabilidade disciplinar do
associado relativamente as infrayoes por ele
cometidas antes da decisao definitiva que as
tenha aplicado.

Artigo 92.0

Independencia da responsabilidade disciplinar
dos membros da Ordem

1 - A responsabilidade disciplinar e independente
da responsabilidade civil e criminal decorrente
do mesmo facto e coexiste com qualquer outra
prevista por lei.

2 - A responsabilidade disciplinar perante a Ordem
coexiste com qualquer outra prevista por lei.

3 - Quando, com fundamento nos mesmos factos,
tiver side instaurado processo penal contra
membro da Ordem e, para se conhecer da
existencia de uma infrayao disciplinar, for
necessario julgar qualquer questao que nao
possa ser convenientemente resolvida no
processo disciplinar, pode ser ordenada a
suspensao do processo disciplinar durante 0
tempo em que, por forya de decisao
jurisdicional ou de apreciayao jurisdicional de
qualquer questao, a marcha do correspondente
processo nao possa comeyar ou continuar a ter
lugar.

4 - A suspensao do processo disciplinar, nos
termos do numero anterior, e comunicada pela
Ordem a autoridade judiciaria competente, a
qual deve ordenar a remessa a Ordem de c6pia
do despacho de acusayao e, se a ele houver
lugar, do despacho de pronuncia.
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5 - Decorrido 0 prazo fixado nos termos do n.o 3
sem que a questao tenha side resolvida, a
questao e decidida no processo disciplinar.

6 - Sempre que, em processo penal contra
membro da Ordem, for designado dia para a
audiemcia de julgamento, 0 tribunal deve
ordenar a remessa a Ordem, preferencialmente
por via eletr6nica, do despacho de acusagao,
do despacho de pronuncia e da contestayao, se
tiver side apresentada, bem como quaisquer
outros elementos solicitados pela direyao ou
pelo bastonario.

7 - A responsabilidade disciplinar dos membros
perante a Ordem decorrente da pratica de
infrayoes e independente da responsabilidade
disciplinar por violayao dos deveres
emergentes de relayoes de trabalho.

Artigo 93.°
Responsabilidade disciplinar das sociedades
de profissionais e dos profissionais em livre

presta\;ao de servi\;os
1 - As pessoas coletivas membros da Ordem estao

sujeitas ao poder disciplinar dos seus 6rgaos
nos termos do presente Estatuto e da lei que
regula a constituiyao e 0 funcionamento das
sociedades profissionais.

2 - Os profissionais que prestem serviyos em
territ6rio nacional em regime de livre prestayao
sac equiparados aos membros da Ordem para
efeitos disciplinares, nos termos do n.o 2 do
artigo 4.° da Lei n.o 9/2009, de 4 de maryo,
alterada oelas Leis n.os 41/2012, de 28 de
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agosto, e 2512014, de 2 de maio, com as
especificidades constantes do n.o 9 do artigo
101.° e do regulamento disciplinar.

Artigo 94.°
Prescri~ao

1 - 0 direito a instaurar 0 processo disciplinar
prescreve no prazo de cinco anos, a contar da
prcHica do ato, ou do ultimo ate em caso de
prcHicacontinuada.

2 - Se a infragao disciplinar constituir
simultaneamente infragao criminal para a qual
a lei estabelega prescrigao sujeita a prazo mais
longo, 0 procedimento disciplinar apenas
prescreve ap6s 0 decurso deste ultimo prazo.

3 - 0 prazo de prescrigao do procedimento
disciplinar corre desde 0 dia em que 0 facto se
tiver consumado.

4 - 0 prazo de prescrigao 56 corre:
a) Nas infragoes instantaneas, desde 0

momento da sua pratica;
b) Nas infragoes continuadas, desde 0 dia

da pratica do ultimo ate;
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c) Nas infragoes permanentes, desde 0 dia
em que cessar a consumagao.

5 - a procedimento disciplinar tambem prescreve
se, desde 0 conhecimento pelo 6rgao
competente para a instauragao do processo
disciplinar ou a participagao efetuada nos
termos do n.o 1 do artigo 98.°, nao se iniciar 0
processo disciplinar competente no prazo de
um ano.

6 - a prazo de prescrigao do processo disciplinar
suspende-se durante 0 tempo em que 0
processo disciplinar estiver suspenso, a
aguardar despacho de acusagao ou de
pronuncia em processo penal.

7 - a prazo de prescrigao volta a correr a partir do
dia em que cessar a causa da suspensao.

8 - a prazo de prescrigao do processo disciplinar
interrompe-se com a notificagao ao arguido:

a) Da instauragao do mesmo;
b) Da acusagao.
c)

SUBSECc;:AO II
Do exercicio da a!tao disciplinar

Artigo 95.0

Exercicio da a!tao disciplinar
1 - Tem legitimidade para participar a Ordem

factos suscetiveis de constituir infragao
disciplinar:

a) Qualquer pessoa direta ou indiretamente
afetada por estes;

b) 0 bastonario;
c) A diregao nacional;
d) 0 Ministerio Publico, nos termos do n.o3.
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2 - Os tribunais e quaisquer outras autoridades
devem dar conhecimento a Ordem da pratica,
por associados desta, de factos suscetiveis de
constituir infrayao disciplinar.

3 - 0 Ministerio Publico e os 6rgaos de policia
criminal remetem a Ordem certidao das
denuncias, participayoes ou queixas
apresentadas contra membros da Ordem e que
possam consubstanciar factos suscetlveis de
constituir infrayao disciplinar.

Artigo 96.0

Desist€mcia da participa~ao
A desistencia da participayao disciplinar pelo
participante extingue 0 processo disciplinar, salvo
se a infrayao imputada afetar a dignidade do
associado visado e, neste caso, este manifestar
intenyao de que 0 processo prossiga, ou 0
prestigio da Ordem ou da profissao, em qualquer
uma das suas especialidades.

Artigo 97.0
Instaura~aodo processo disciplinar

1 - Qualquer 6rgao da Ordem, oficiosamente ou
tendo por base queixa, denuncia ou

artici a ao a resentada or essoa
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devidamente identificada, contendo factos
suscetiveis de integrarem infra~ao disciplinar
do associado, comunica, de imediato, os factos
ao 6rgao competente para a instaura~ao de
processo disciplinar.

2 - Quando se conclua que a participa~ao e
infundada, dela se da conhecimento ao
associado visado e sac emitidas as certid6es
que 0 mesmo entenda necessarias para a
tutela dos seus direitos e interesses legitimos.

Artigo 98.0
Legitimidade processual

As pessoas com interesse direto, pessoal e
legitimo relativamente aos factos participados
podem solicitar a Ordem a sua interven~ao no
processo, requerendo e alegando 0 que tiverem
por conveniente.

Artigo 99.0
Direito subsidiario

Sem preju[zo do disposto no presente Estatuto, 0
processo disciplinar rege-se pelo disposto no
regulamento disciplinar, sendo subsidiariamente
aplicaveis as normas procedimentais previstas na
Lei Geral do Trabalho em Fun~6es Publicas,
aprovada pela Lei n.O 35/2014, de 20 de junho.
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SUBSEC<;AO III
Aplica~ao de san~oes disciplinares

Artigo 100.°
Aplica~ao de san~oes disciplinares

1 - As sanr;:oesdisciplinares sac as seguintes:
a) Advertencia;
b) Repreensao registada;
c) Multa variavel entre os limites minima e

maximo previstos no regime geral das
contraordenar;:oes, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro,
alterado pelos Decretos-Leis n.os356/89,
de 17 de outubro, 244/95, de 14 de
setembro, e 323/2001, de 17 de
dezembro, e pela Lei n.° 109/2001 , de 24
de dezembro;

d) Suspensao ate 15 anos;
e) Expulsao.

2 - A sanr;:ao de advertencia e aplicada a faltas
leves no exercicio da profissao dos membros
da Ordem.

3 - A sanr;:aode repreensao registada e aplicavel a
faltas leves no exercicio da profissao dos
membros da Ordem as quais, em razao da
culpa do arguido, nao caiba mera advertencia.

4 - A sanr;:ao de multa e aplicavel nos casos de
negligencia grave que atente contra a
dignidade do exercicio da profissao de
farmaceutico

5 - A sanr;:aode suspensao e aplicavel nos casos
de negligencia muito grave que atente contra a
dignidade do exercicio da profissao de
farmaceutico.
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6 - A sam;:ao de suspensao pode ainda ser
aplicada a casos de incumprimento culposo do
dever de pagamento das quotas por um
periodo superior a 12 meses.

7 - Nos casos previstos no numero anterior, 0
pagamento voluntario das quotas em d[vida
determina a impossibilidade de aplicayao da
sanyao de suspensao ou, no caso de a
mesma ja ter sido aplicada, a sua extinyao.

8 - A sanyao de expulsao e aplicavel a faltas
muito graves que afetem de tal forma a
dignidade e 0 prestigio profissionais, que
inviabilizam definitivamente 0 exercicio da
atividade profissional em causa, tendo em
conta a natureza da profissao, a infrayao
disciplinar seja grave e tenha posta em causa
a vida, a integridade fisica das pessoas ou
seja gravemente lesiva da honra ou do
patrim6nio alheios ou de valores
equivalentes, sem prejuizo do direito a
reabilitayao.

9 - No caso de profissionais em regime de livre
prestayao de serviyos em territ6rio nacional,
as sanyoes previstas nos n.os 5 a 8 assumem
a forma de interdiyao temporaria ou definitiva
do exerc[cio da atividade profissional neste
territ6rio, consoante os casos.

10 - A aplicayao de sanyao mais grave do que a
de repreensao registada a associado que
exerya algum cargo nos 6rgaos da Ordem
determina a imediata destituiyao desse cargo,
sem dependencia de deliberayao da
assembleia representativa nesse sentido.

11 - Sempre que a infracao resulte da violacao de
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um dever por omissao, 0 cumprimento das
sanr;:oesaplicadas nao dispensa 0 arguido do
cumprimento daquele, se tal ainda for
possive!.

Artigo 101.°
Gradua~ao

1 - Na aplicar;:aodas sanr;:oesdeve atender-se aos
.antecedentes profissionais e disciplinares do
arguido, ao grau de culpa, a gravidade e as
consequemcias da infrar;:ao, a situar;:ao
econ6mica do arguido e a todas as demais
circunstancias agravantes ou atenuantes.

2 - Sao circunstancias atenuantes:
a) a exercicio efetivo da atividade

profissional por um periodo superior a
cinco anos, seguidos ou interpolados,
sem qualquer sanr;:aodisciplinar;

b) A confissao espontanea da infrar;:ao ou
das infrar;:oes;

c) A colaborar;:ao do arguido para a
descoberta da verdade;

d) A reparar;:ao dos danos causados pela
conduta lesiva.

3 - Sao circunstancias agravantes:
a) A premeditar;:ao na pratica da infrar;:aoe

na preparar;:aoda mesma;
b) a conluio;
c) A reincidencia, considerando-se como tal

a pratica de infrar;:aoantes de decorrido
o prazo de cinco anos ap6s 0 dia em que
se tomar definitiva a condenar;:ao por
cometimento de infrar;:aoanterior;

d) A acumular;:ao de infrar;:oes,sempre que
duas ou mais infracoes seiam cometidas
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no mesmo momenta ou quando outra
seja cometida antes de ter sido punida a
anterior;

e) 0 facto de a infray80 ou infrayoes serem
cometidas durante 0 cumprimento de
sany80 disciplinar ou no decurso do
periodo de suspens80 de sany80
disciplinar;

f) A produy8o de prejuizos de valor
consideravel, entendendo-se como tal
sempre que exceda 0 valor de metade da
alyada dos tribunais da relay8o.

F ~ PSD, CDS.

C-

Artigo 102.0
Unidade e acumula~aode infra~oes

Nao pode ser aplicado ao membro da Ordem mais
do que uma sany80 disciplinar por cada facto
punivel.
Unanimidade

Artigo 103.0
Sus ensao das san oes
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1 - Tendo em considera9ao 0 grau de culpa, 0
comportamento do arguido e as demais
circunstancias da pratica da infra9ao, as
san90es disciplinares inferiores a expulsao
podem ser suspensas por um periodo
compreendido entre um e cinco anos.

2 - Cessa a suspensao da san9ao sempre que,
relativamente ao membro punido, seja proferida
decisao final de condena9ao em novo processo
disciplinar.

Artigo 104.0
Execuc;ao das sanc;oes

1 - Compete a dire9ao nacional dar execu9ao as
decisoes proferidas em sede de processo
disciplinar, designadamente praticando os atos
necessarios a efetiva suspensao ou ao
cancelamento da inscri9ao dos membros a
quem sejam aplicadas as san90es de
suspensao e de expulsao, respetivamente.

2 - A ap1ica9ao de san9ao de suspensao ou de
expulsao implica a proibi9ao temporaria ou
definitiva, respetivamente, da pratica de
qualquer ate profissional e a entrega da cedula
profissional na sede da Ordem ou na delega9ao
regional em que 0 arguido tenha 0 seu domicflio
profissional, nos casos aplicaveis.

Artigo 105.0
In[cio de produ9ao de efeitos das
san90es disciplinares

1 - A produ9ao de efeitos das
san90es disciplinares inicia-se
no dia seguinte aquele em que
a decisao se torne definitiva.

2 - Se, na data em que a decisao
se torna definitiva, estiver
suspensa a inscri9ao do
arguido, 0 cumprimento da
san9ao disciplinar de
suspensao tem in[cio no dia
seguinte ao do levantamento
da suspensao.

F - PSD, CDS,

C-
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Artigo 105.0
Inicio de producao de efeitos das sancoes

disciplinares
1 - A produc;ao de efeitos das sanc;oes

disciplinares no dia seguinte aquele em que a
decisao se torne definitiva.

2 - Se, na data em que a decisao se torna
definitiva, estiver suspensa a inscric;ao do
arguido, 0 cumprimento da sanc;ao disciplinar
de suspensao tem inicio no dia seguinte ao do
levantamento da suspensao.

Artigo 106.0
Prazo para pagamento das sancoes de multa

1 - As multas aplicadas nos termos da alinea c) do
n.o 1 do artigo 100.0 devem ser pagas no prazo
de 30 dias, a contar do inicio da produc;ao de
efeitos da respetiva sanc;ao.

2 - Ao associado que nao pague a multa no prazo
referido no numero anterior e suspensa a sua
inscric;ao, mediante decisao do 6rgao
disciplinarmente competente, a qual Ihe e
comunicada.

3 - A suspensao s6 pode ser levantada ap6s 0
pagamento da importancia em divida.

F - PSD, PS, CDS,

c-
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Artigo 107.°
Comunicacao e publicidade

1 - A aplicayao das sanyoes previstas nas alineas
b) a e) do n.o 1 do artigo 101.° e comunicada
pela direyao nacional a sociedade de
profissionais ou organizayao associativa por
conta da qual 0 arguido prestava serviyos a
data dos factos e a autoridade competente
noutro Estado-Membro da Uniao Europeia ou
do Espayo Econ6mico Europeu para 0 controlo
da atividade do arguido estabelecido nesse
mesmo Estado-Membro.

2 - A aplicayao das sanyoes de suspensao ou de
expulsao s6 pode ter lugar precedendo
audi{mcia publica, salvo falta do arguido nos
termos do regulamento disciplinar.

3 - As sanyoes previstas nas alineas d) e e) do n.o
1 do artigo 101.° e dada publicidade atraves do
s[tio oficial da Ordem e em locais considerados
id6neos para 0 cumprimento das finalidades de
prevenyao geral do sistema juridico.

4 - A publicidade das sanyoes disciplinares e da
suspensao preventiva e promovida pelo 6rgao
disciplinarmente competente, sendo efetuada a
expensas do arguido.

5 - Sem preju[zo do disposto no numero anterior, a
Ordem restitui 0 montante pago pelo arguido
para dar publicidade a sua suspensao
preventiva, sempre que este nao venha a ser
condenado no ambito do respetivo
procedimento disciplinar.
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t- - PSD, PS, CDS, PCP

C-

Artigo 108.°
Prescri~ao das san~oes disciplinares

As sangoes disciplinares prescrevem nos prazos
seguintes, contados da data em que a decisao se
tornou inimpugnavel:

a) Dois anos, as de advertencia e
repreensao registada;

b) Quatro anos, a de multa;
c) Cinco anos, as de suspensao e de

expulsao.
Artigo 109.°

Condena~aoem processo criminal
1 - Sempre que em processo criminal seja imposta

a proibigao de exercfcio da profissao durante
periodo de tempo determinado, este e deduzido
a sangao disciplinar de suspensao que, pela
pratica dos mesmos factos, vier a ser aplicada
ao membro da Ordem.

2 - A condenagao de um membro da Ordem em
processo criminal e comunicada a Ordem para
efeitos de averbamento ao respetivo cadastro.

!\rtigos 108 e 109
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SUBSEC<;AOIV
Do processo
Artigo 110.0

Obrigatoriedade
A aplicayao de uma sanyao disciplinar e sempre
precedida do apuramento dos factos e da
responsabilidade disciplinar em processo proprio,
nos termos previstos no presente Estatuto e no
regulamento disciplinar.

Artigo 111.0
Formas do processo

1 - A ayao disciplinar comporta as seguintes
formas:

a) Processo de inquerito;
b) Processo disciplinar.

2 - 0 processo de inquerito e aplicavel quando nao
seja possivel identificar claramente a existencia
de uma infrayao disciplinar ou 0 respetivo
infrator, impondo-se a realizayao de diligencias
sumarias para 0 esclarecimento ou a
concretizacao dos factos em causa.
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3 - Aplica-se 0 processo disciplinar sempre que
existam indfcios de que determinado membro
da Ordem praticou factos devidamente
concretizados, suscetfveis de constituir
infragao disciplinar.

Artigo 112.°
Processo disciplinar

1 - 0 processo disciplinar e regulado no presente
Estatuto e no regulamento disciplinar.

2 - 0 processo disciplinar e composto pelas
seguintes fases:

a) Instrugao;
b) Defesa do arguido;
c) Decisao;
d) Execugao.

3 - Independentemente da fase do processo
disciplinar, sac asseguradas ao arguido todas
as garantias de defesa nos termos gerais de
direito.

Artigo 113.°
Suspensao preventiva

1 - Ap6s a audigao do arguido, ou se este, tendo
sido notificado, nao comparecer para ser
ouvido, pode ser ordenada a sua suspensao
preventiva, mediante deliberagao tomada por
maioria qualificada de dois tergos dos membros
presentes do 6rgao competente da Ordem.

2 - A suspensao a que se refere 0 numero anterior
s6 pode ser decretada nos casos em que haja
indicios da priltica de infragao disciplinar a qual
corresponda uma das sangoes previstas nas
alfneas d) e e) do n.o 1 do artigo 101.°.

3 - A suspensao preventiva nao pode exceder tres
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meses e e sempre descontada na san~ao de
suspensao.

Artigo 114.°
Natureza secreta do processo

1 - 0 processo e de natureza secreta ate ao
despacho de acusa~ao ou ao de arquivamento.

2 - 0 relator pode, todavia, autorizar a consulta do
processo pelo arguido, pelo participante, pelo
Ministerio Publico, pelos 6rgaos de policia
criminal ou pelos interessados, quando dai nao
resulte inconveniente para a instrw;:ao e sob
condic;ao de nao ser divulgado 0 que dele
conste.

3 - 0 arguido ou 0 interessado, quando membro da
Ordem, que nao respeite a natureza secreta do
processo, incorre em responsabilidade
disciplinar.

EI!l9.os111 a 114

SUBSECC;AO V
Das garantias

Artigo 115.°
Controlo jurisdicional

A decisao relativa a aplica~ao de uma san~ao
disciplinar fica sujeita a jurisdi~ao administrativa,
de acordo com a res etiva Ie isla ao.
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Artigo 116.°
Revisao

1 - E admissivel a revisao de decisao definitiva
proferida pelos 6rgaos da Ordem com
competencia disciplinar, sempre que:

a) Uma decisao jUdicial transitada em
julgado declarar falsos quaisquer
elementos ou meios de prova que
tenham side determinantes para a
decisao revidenda;

b) Uma decisao jUdicial transitada em
julgado tiver dado como provado crime
cometido por membro ou membros do
6rgao que proferiu a decisao revidenda e
relacionado com 0 exercicio das suas
funyoes no processo;

c) Os factos que serviram de fundamento a
decisao condenat6ria forem
inconciliaveis com os que forem dados
como provados noutra decisao definitiva
e da oposiyao resultarem graves duvidas
sobre a justiya da condenayao;

d) Se tenham descoberto novos factos ou
meios de prova que, por si ou
combinados com os que foram
apreciados no processo, suscitem
graves duvidas sobre a justiya da
decisao condenat6ria proferida.

2 - A simples alegayao de ilegalidade, formal ou
substancial, do processo e decisao
disciplinares nao constitui fundamento para a
revisao.

3 - A revisao e admissivel ainda que 0 processo se
encontre extinto ou a sancao prescrita ou
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cumprida.
4 - 0 exercicio do direito de revisao previsto no

presente artigo e regulado pelas disposi90es
aplicaveis do regulamento disciplinar.

Artigo 117.°
Reabilitacao

1 - No caso de aplica9ao de sanlfao de expulsao,
o membro pode ser reabilitado, mediante
requerimento devidamente fundamentado
dirigido ao 6rgao da Ordem com competEmcia
disciplinar e desde que se preencha
cumulativamente os seguintes requisitos:

a) Tenham decorrido mais de 15 anos
sobre 0 transito em julgado da decisao
que aplicou a san9ao;

b) 0 reabilitando tenha revelado boa
conduta, podendo, para 0 demonstrar,
utilizar quaisquer meios de prova
legalmente admissiveis.

2 - Deliberada a reabilitalfao, 0 membro reabilitado
recupera plenamente os seus direitos e e-Ihe
dada a publicidade devida, nos termos do artigo
108.°, com as necessarias adapta90es.

CAPITULO IV
Balcao unico e trans arencia da informa ao
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Artigo 118.°
Isencao de taxas

1 - Sao isentas da taxa as certidoes emitidas pela
Ordem a coberto do disposto no C6digo do
Procedimento Administrativo.

2 - A Ordem pode, todavia, cobrar taxas por
documentos, relat6rios ou pareceres que Ihe
sejam pedidos, desde que nao seja legalmente
obrigada a prestar tais servi~os.

Artigo 119.°
Documentos e balcao unico

1 - Todos os pedidos, comunical;oes e notifical;oes
entre a Ordem e profissionais, sociedades de
farmaceuticos ou outras organizal;oes
associativas de profissionais para 0 exerc[cio
da atividade farmaceutica, com excel;ao dos
relativos a procedimentos disciplinares, sac
realizados por meios eletr6nicos, atraves do
balcao unico eletr6nico dos servil;os, referido
nos artigos 5.° e 6.° do Decreto-Lei n.O92/2010,
de 26 de julho, acessivel atraves do sitio na
Internet da Ordem.

2 - Quando, por motivos de indisponibilidade das
plataformas eletr6nicas, nao for possivel 0
cum rimento do dis osto no numero anterior, a

"Artigo 119.°
(...)
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transmissao da informayao em apreyo pode ser
feita por entrega nos serviyos da Ordem, por
remessa pelo correia sob registo, por telec6pia
ou por correia eletr6nico.

3 - A apresentayao de documentos em forma
simples, nos termos dos numeros anteriores,
dispensa a remessa dos documentos originais,
autemticos, autenticados ou certificados, sem
prejuizo do disposto na alinea a) do n.O3 e nos
n.os 4 e 5 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.o
92/2010, de 26 de julho.

4 - Sao ainda aplicaveis aos procedimentos
referidos no presente artigo 0 disposto nas
alineas d) e e) do artigo 5.° e no n.o 1 do artigo
7.° do Decreto-Lei n,O92/2010, de 26 de julho.

2 - Quando, por motivos de
indisponibilidade das plataformas
eletr6nicas, bem como nos casos
em que 0 interessado nao
disponha de meios que Ihe
permitam aceder as mesmas, a
transmissao da informayao em
apreyo pode ser feita por entrega nos
serviyos da Ordem, por remessa pelo
correia sob registo, por telec6pia, par
correio eletr6nico ou por outras
meias que esta disponibilize.
3-( ).
4-( )."

C - PSD, PS, CDS

A-
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Informacao na Internet
Para alem da demais informar;:aoprevista no artigo
23.° da Lei n.O 2/2013, de 10 de janeiro, e da
informar;:ao referida no n.o 3 do artigo 6.° do
Decreto-Lei n.o92/2010, de 26 de julho, e no n.o4
do artigo 19.° da Diretiva n.o 2000/31/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho
de 2000, relativa a certos aspetos legais dos
servir;:os da sociedade de informar;:ao,em especial
do comercio eletr6nico, no mercado interno, a
Ordem deve disponibilizar ao publico em geral,
atraves do seu sitio eletr6nico na Internet, as
seguintes informar;:oes:

a) Regime de acesso e exercicio da
profissao;

b) Principios e regras deontol6gicos e
normas tecnicas aplicaveis aos seus
membros;

c) Procedimento de apresentar;:ao de
queixa ou reclamar;:oes pelos
destinatarios relativamente aos servir;:os
prestados pelos profissionais no ambito
da sua atividade;

d) Ofertas de emprego na Ordem.
e) Registo atualizado dos membros com:

i) 0 nome, 0 domicilio profissional e
o numero de carteira ou cedula
profissionais;

ii) A designar;:ao do titulo e das
especialidades profissionais;

iii) A situar;:ao de suspensao ou
interdir;:aotemporaria do exercicio
da atividade, se for caso disso.

f) Registo atualizado dos profissionais em
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livre prestayao de serviyos no territ6rio
nacional, que se consideram inscritos
nos termos do n.o 2 do artigo 4.° da Lei
n.o9/2009, de 4 de maryo, alterada pelas
Leis n.os 41/2012, de 28 de agosto, e
25/2014, de 2 de maio, que contemple:

i) 0 nome e 0 domicilio profissionais
e, caso exista, a designayao do
titulo profissional de origem e das
respetivas especialidades;

H) A identificayao da associayao
publica profissional no Estado-
Membro de origem, na qual 0
profissional se encontre inscrito;

Hi) A situayao de suspensao ou
interdiyao temporaria do exercicio
da atividade, se for caso disso;

ivy A informayao relativa as
sociedades de profissionais ou
outras formas de organizayao
associativa de profissionais para
que prestem serviyos no Estado-
Membro de origem, caso aqui
prestem serviyos nessa qualidade.

F - PSD PS. CDS, PCP

Artigo 121.°
Cooperacao administrativa

A Ordem presta e solicita as autoridades
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administrativas dos outros Estados-Membros da
Uniao Europeia e do Espayo Econ6mico Europeu
e a Comissao Europeia assistencia mutua e
tomam as medidas necessarias para cooperar
eficazmente, nomeadamente atraves do Sistema
de Informayao do Mercado Interno, no ambito dos
procedimentos relativos a prestadores de serviyos
ja estabelecidos noutro Estado-Membro, nos
termos do capitulo VI do Decreto-Lei n.o 92/2010,
de 26 de julho, do n.o 2 do artigo 51.° da Lei n.o
9/2009, de 4 de maryo, alterada pelas Leis n.os
41/2012, de 28 de agosto, e 25/2014, de 2 de maio,
e dos n.os 2 e 3 do artigo 19.° da Diretiva n.o
2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos
aspetos legais dos serviyos da sociedade de
informayao, em especial do comercio eletr6nico.

ANEXO II
(a que se refere 0 artigo 5.°)

Republicayao do Decreto-Lei n.o288/2001, de 10
de novembro
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