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SINDICATO INDEPENDENTE
DOS MÉDICOS

Refa. PM/RC/MP/04/07/2017
Lisboa 4 de Julho de 2017

Exm°. Senhor Presidente

do Conselho de Administração
do Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, EPE

Assunto: Jornada contínua dos trabalhadores médicos

Carta registada com aviso de receçao

Exn^. Senhor Presidente,

Chegou ao conhecimento do Sindicato Independente dos Médicos - SIM, o teor da

deliberação desse conselho de administração que terá aprovado "a manutenção da

prestação de laboração contínua [s/c]".

Compulsado o teor da respetiva fundamentação, o proc. n.° DGRH - 106 - 2017, de 21 de

fevereiro de 2017, constata-se que se tem em vista a instituição duma anómala figura

distorcida da jornada contínua, ali então apodada de laboração contínua, qual amálgama da

modalidade convencional constante da cl.a 39.a, do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) n.°

41/2009, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, em 8 de novembro, com as

alterações que lhe foram introduzidas pelo Acordo Coletivo de Trabalho n.° 1/2013,

publicado do mesmo local em 8 de janeiro, cujo Anexo II (posições remuneratórias) foi

retificado no Boletim do Trabalho e Emprego n.° 23/2013, publicado em 22 de junho,

alterado e republicado pelo Acordo Coletivo de Trabalho, publicado no Boletim do Trabalho

e Emprego n.° 43/2015, em 22 de novembro, alterado pelo Acordo Coletivo de Trabalho,

publicado no Boletim do Trabalho e Emprego n.° 30/2016, em 15 de agosto, ao qual essa

entidade empregadora oportunamente aderiu em 2014, por via do Acordo de Adesão

publicado no BTE, r\.° 39, em 22.X, bem como da gemelar cl.a 38.a do Acordo Coletivo de

Trabalho (ACT) n.° 2/2009, publicado em 13 de outubro no Diário da República, 2.a série,

198, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Aviso n.° 17239/2012, publicado em

27 de dezembro, no Diário da República 2.a série, n.° 250, parte J3, e pelo Aviso n.°

12509/2015 publicado no Diário da República, 2.a série, em 27 de outubro de 2015, e

alterado pelo Aviso n.° 9746/2016 publicado no Diário da República, 2.a série, n.° 150, em 5

de agosto.

Ora, sucede que a vossa deliberação em apreço suscita sérias questões de conformidade não

apenas às convenções de trabalho pertinentes, incluindo o subsistente Acordo de Empresa

(AE) de 1999, publicado no BTE, l.a série, n.° 39, em 22 de outubro, na sua atual versão, mas

também de desconformidade à lei, designadamente face ao disposto no art. 213.°,1/2,

CódTrab, que estabelece o limite da prestação de trabalho consecutiva de cinco horas, e as
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interrupções de descanso de uma a duas horas, inexistindo assento próprio especificamente

convencionado em instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho.

Por outro lado, transparece também a desconformidade aos supra identificados ACT,

especificamente aos n.os 2 das respetivas cláusulas atrás referidas, na medida em que é

postergada a fixação da concreta medida da "redução do período normal de trabalho".

Visto isto, constatadas as graves violações aqui em causa ao vigente regime da jornada

contínua e aquela anómala instituição de uma modalidade não respeitadora da lei geral, nem

da disposição em que se quer abonar, a cl.a 18.a do AE subsistente, interpelamos esse

conselho de administração para que revogue a sua recente deliberação e para que respeite e

faça respeitar nos serviços de si dependentes a lei e as convenções coletivas de trabalho

aplicáveis aos trabalhadores médicos.

O regime de jornada contínua envolve sempre a redução da duração da jornada de trabalho,

até uma hora, e não apenas se traduz numa jornada de trabalho consecutiva com um

reduzido intervalo de descanso que conta como tempo de trabalho.

Não obstante, o SIM está, como sempre, disponível para debater as melhores soluções a

adotar, pelo que se dispõe a promover com esse conselho de administração a discussão

direta deste tema, a todo o tempo, sem prejuízo de se propor acompanhar doravante muito

atentamente os procedimentos que devem conduzir à solução por que nos batemos, do

estrito respeito pela lei e pelas convenções laborais em vigor.

Na expectativa das vossas notícias, apresentamos as nossas melhores Saudações Sindicais.

O Secretário-G;!

Jorge Roque d<
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