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Assunto:
Projeto de lei. 636/X1I. que aia a Ordem dos Tecnicos de Saude

Exmos. Senhores Oeputados;

o

SIFAP

Paramedicos,

-

teve

Sindicato

Nacionai

conhecimento

dos Profissionais

que 0

Grupo

de Farmacia

Parlamentar do

e

Partido

Socialista, do qual os Srs. Oeputados, Luisa Salgueiro, Maria Antonia Almeida
Santos e Antonio Sales, sao autores do Projeto de Lei, 636/XII, que cria a Ordem
dos Tecnicos de Saude.
Com efeito este Sindicato e 0 maior representante dos citados profissionais
de saude, no sector privado, cuja abrangencia decorre do atinente Projeto de Lei,
designadamente os Tecnicos

de Farmacia,

que laboram nas farmacias

comunitarias, no setor privado, que beneficiarao certamente de uma Lei,
especifica que em nossa razao, visa assegurar uma clarifica9Bo no nosso setor,
no sentido de par termo definitivamente ao trabafho inqualificado.

A vista do exposto propomos

uma ligeira altera980 ao Estatuto da Ordem,

na aHnea b), do n.O 1, do seu art.O 71.°, por forma a que fique mais clara e

insuscetivel de qualquer duvida,

0

seu alcance.
... I .. ,
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A alterayao seria a seguinte:
Onde se diz:
II

1. Podem inscrever-se na Ordem:

a. ............. ,
b. Todos os proftssionais /ega/mente reconhecidos pe/os n.9s 1 e 2 do artigo 49
do Decreto-Lei 320/99 de 11 de agosto e que integrem as proftssoes
enumeradas do artigo 2 9 do Estatuto;
c. .........................
/I

Deva dizer-se:
/I

1. Podem inscrever-se na Ordem:

a. .............,
b. Todos os profissionais legalmente reconhecidos pelos n.9s 1, 2 e 3 do artigo 4 9
do Decreto-Lei 320/99 de 11 de agosto e que integrem as profiss5es
enumeradas do artigo 22 do Estatuto;
c. ......................... II

Com os melhores cumprimentos,

Pela Direcyao
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