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Exmo. Senhor Presidente

do Conselho de Administração

da ULS Matosinhos, EPE
Dr. Vitor Herdeiro

Assunto: Não pagamento dos incentivos contratualmente previstos em caso de Greve

O Sindicato Independente dos Médicos - SIM tornou conhecimento de que nessa

instituição estarão a informar os trabalhadores médicos em CIT que em caso de fazerem

greve perderão o direito aos incentivos previstos no seu CIT.

O direito à greve, consagrado na Constituição da República Portuguesa, é um direito de

todos os trabalhadores, independentemente da natureza do vínculo laborai que detenham,

do sector de atívidade a que pertençam e do facto de serem ou não sindicalizados. A

ausência por motivo de greve não afeta a concessão de qualquer prémio ou subsídio de

assiduidade a que o trabalhador tenha direito. Da mesma forma tais ausências não

prejudicam a antiguidade do trabalhador, designadamente no que respeita à contagem do

tempo de serviço.

Sobre a questão precisa do prémio de assiduidade, já a jurisprudência se pronunciou, em

situações em que as entidades patronais não pagaram o referido prémio porque o

trabalhador aderiu a uma greve.

Veja-se a título de exemplo o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 19/03/2007,

Processo: 0644110 n.° Convencional: JTRP00040161, Relator: Albertina Pereira

CONTRATO DE TRABALHO, GREVE, PRÉMIO. Ou ainda o Acórdão do Tribunal da
Relação de Lisboa de 26/10/2006, Processo: 3173/2006-4, Relator: Leopoldo Soares:

RETRIBUIÇÃO, GREVE, PRÉMIO DE ASSIDUIDADE-

A eventual retirada do prémio de assiduidade aos trabalhadores que aderirem à greve,

não tem fundamento válido. O facto de aderirem à greve lhes não pode advir qualquer

prejuízo ou consequência negativa. Aliás, o art. 540, do Código do Trabalho, prescreve
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que é nulo e de nenhum efeito todo o ato que implique coação, prejuízo ou discriminação

sobre qualquer trabalhador por motivo de adesão ou não à greve.

Deste modo, a eventual retirada do prémio de assiduidade, partindo do entendimento que

os mesmos incorrem em faltas ao trabalho - não tem fundamento legítimo.

Aliás, tal como explanaram os Acórdãos transcritos, a eventual retirada do prémio

traduzir-se-ia numa fórmula (pouco) habilidosa de condicionar ou pressionar os

trabalhadores a não exercerem o seu direito fundamental de fazer.

De igual modo, e a nível das Unidades Funcionais dos CSP dessa instituição, deverão ser

dadas orientações para que não sejam feitas inscrições para consultas não presenciais

para renovação de receituário crónico dos médicos em greve, porquanto estará a ser

induzido o não cumprimento dos TMRG da Portaria 153/2017 por motivos alheios ao

Medico.

Pelo que exortamos V. Exa. a contribuir para se evitarem situações de conflito e de

esgrima jurídica que a todos desgastam.

Com as nossas saudações sindicais e pessoais'

Pelo Secretariado

Jorge
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