
SINDICATO INDEPENDENTE
DOS MÉDICOS

Ref. JS/PM/MP/19/09/2017

Porto, 19 de setembro de 2017

Exmo. Senhor Presidente

do Conselho de Administração

do Hospital Sra. da Oliveira Guimarães, E.P.E.

Assunto: Código de Conduta Ética
Registada com aviso de receção

Exmo. Senhor Presidente,

Chegou ao conhecimento do Sindicato Independente dos Médicos - SIM, que esse

conselho de administração procedeu à homologação, em data não mencionada, de um

denominado Código de Conduta Ética, adiante CCE, cujo teor é divulgado do BI, 3,

5.IX.2017, e ainda que esse mesmo órgão mais determinou na ocasião que, mormente, (Í)

"devem todos os colaboradores proceder ao preenchimento de declaração anexa" ao referido

documento, e que (ii) as chefias devem tomar "especial atenção na recolha das declarações.. .

passando as mesmas a integrar o processo individual de cada colaborador", a propósito de

tudo o que nos cumpre dizer o seguinte:

l. O SIM não foi informado da intenção desse conselho de administração de proceder

à edição de um regulamento com as características e o âmbito do aqui em apreço,

sabido que se trata de um instrumento normativo aplicável também aos

trabalhadores médicos;

2. Poder-se-á entender que as matérias de que tal CCE se ocupa não caiem sob a

alçada da previsão das gemelares cl. 32.a, do Acordo Coletivo de Trabalho 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, 250, parte J3, e pelo Aviso n.
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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,

150, em 5 de agosto, e do Acordo Coletivo de Trabalho 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 no

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

retífícado 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, razão por que seriam dispensadas de impliar a abertura

de um processo negociai específico para os trabalhadores médicos abrangidos por

aquelas convenções;

3. Ainda assim, afigura-se inequívoco que tais matérias, precisamente porque

regulatórias de aspetos cruciais da disciplina da relação jurídica de trabalho

subordinado dos trabalhadores médicos cuja representação nos cabe, legal e

estatutariamente, enquanto associação sindical, sempre se acham sob a previsão do

art. 99.°, CódTrab, isto é, impõem o reconhecimento e a satisfação do direito de

audiência prévia dos delegados sindicais, neste caso do SIM;

4. Tal não aconteceu, facto que é, portanto, e desde já^ gerador da ilegalidade formal

do estatuído no CCE;

5. A omissão em causa, igualmente avulta face ao disposto no art. 327.7c), LTFP,

anexa à L 35/2014, 20.VÏ;

6. Por outro lado, a iniciativa regulatória desse conselho de administração, é, pela

natureza do seu objeto, tributária do Desp MS 9456-C/2014, 21.VII, que promoveu

o "Enquadramento de princípios orientadores", criando no seu anexo único um

"Quadro de referência", a respeito do que cada entidade deve fazer incluir no seu

código de conduta ética próprio;

7. Este despacho ministerial inscreve-se no universo das atribuições legais gerais de

supervisão e de tutela do Ministério a Saúde, razão por que a deliberação de

homologação do CCE, vinda desse conselho de administração, lhe está
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forçosamente subordinada, na medida em que provém de órgão máximo de uma

entidade pública empresarial do setor;

8. Sendo assim, como efetivamente é, impõe-se que ao vício supra assinalado, se

adicione que a deliberação homologatória em análise mais se revela materialmente

insubordinada, por extravasão, face ao dispositivo do Desp MS referido;

9. Concretizando, o ministro supervisor não conferiu às entidades outras

incumbências que não fossem "a adoção de Códigos de Conduta Ética - cfr. n.° l,

e, subsequentemente, que cada uma delas "deve ser amplamente divulgado e

disponibilizado - cfr. n. 6;

10. O ato ministerial não consente que entidades do setor da saúde, como essa, passem

a exigir mais aos seus trabalhadores do que subscrevam a respetiva tornada de

conhecimento;

11.0 ato ministerial que habilita, e determina, a existência de um CCE em cada

entidade do setor da saúde, o Desp MS 9456-C/2014, não autoriza que, para além

disso, se exija a subscrição de segmentos frásicos como o que esse conselho de

administração, porém mal, visa exigir, a saber, "... reconhecendo o meu dever de

sujeição ao cumprimento dos seus princípios e práticas";

12. Uma coisa é editar normas regulatórias, divulgá-las e, por razão de mera certeza,

solicitar aos destinatários comprovação de que foram delas recebedores;

13. Outra coisa, bem distinta, é exigir-lhes que reconheçam expressis verbis um novo

dever subjectivo ("o meu dever de sujeição );

14. Criar ou, rectior, enunciar deveres regulamentares, inscreve-se no poder geral de

conformação do trabalho, que é típico de uma entidade empregadora;

15. Impor declarações unilaterais escritas a um trabalhador, como seja a de que

reconhece uma sua (nova) sujeição, isso configura coisa bem distinta, e proibida,

pode na verdade dizer-se que constitui um exemplo de assédio moral, à luz do

disposto no art. 29.°/1, CódTrab, aplicável também aos vínculos de emprego

público, ex vi do art. 4. /1, c), LTFP;

16. A intimidação que destarte se exibe, é pois um modelo de hostilidade, e isto

independentemente daquilo que possa constituir o preciso objeto da "sujeição ao

cumprimento ;
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H.Anote-se ainda que a referência que no documento analogamente se faz aos

(novos) deveres de "intervir correctivamente" e de "informar o HSOG sobre atos...

desconformes... sob pena de responsabilização adequada [seja lá isso o que for]", é

toda ela elucidativa de um claro propósito de obscurecer as relações laborais dessa

entidade, debaixo de um lastimável "ambiente intímidativo, hostil, degradante,

humilhante ou desestabilizador , de que fala a lei supra invocada;

18. Por último, note-se que a determinação de que as "declarações dos profissionais" a

recolher devem passar "a integrar o processo individual de cada qual, mais uma

vez inscreve-se na criação de uma teia de pressões coercivas inadmissíveis que,

totalmente, repudiamos;

19. Visto isto, aquilo que o SIM entende é que esse conselho de administração deve, de

imediato, (Í) fazer suspender a vigência do CCE em apreço, reconhecendo os

graves vícios jurídicos de que o mesmo padece, acima expendidos, (ii) interromper

a recolha das tais "declarações", destruindo as que eventualmente já foram

preenchidas e entregues;

20. De seguida, mais deve esse conselho de administração reformular adequadamente

o seu projeto de CCE, não desprezando os contributos dos seus destinatários, que

deve convocar para o efeito;

21. O SIM não se opõe à criação de um CCE, está disponível para se envolver na sua

reformulação, mas em nenhuma circunstância admite que se incumpra a lei e ou as

determinações regulatórias aplicáveis como, infelizmente, se deteta

abundantemente no presente caso.

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

O Secretário Regional do SIM H
JORGE SILVA
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