
SIM SINDICATO INDEPENDENTE
DOS MÉDICOS

Ref8. PM/JS/RC/MP/25/01/2018
Lisboa, 25 de janeiro de 2018

Exmo. Senhor

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

Assunto: "Registo biométrico/Controlo de assiduidade nas unidades funcionais dos ACES"

Carta registada com aviso de receçao

Exrr^ Senhor Secretário de Estado e Adjunto da Saúde,

Chegou a conhecimento do Sindicato Independente dos Médicos - SIM, o teor de uma identificada
"Recomendação n.° l", datada de 18 de janeiro de 2018, subscrita pelo Coordenador Nacional para

a Reforma do SNS, área dos Cudados de Saúde Primários, a propósito do assunto em epígrafe, a
respeito da qual nos cumpre dizer o seguinte:

l. O documento em preço/ dirige-se a V. Exa., autotitula-se/ pois, de "Recomendação" e

aparenta visar "...garantir que a adoçao do Registo Biométrico, a nível nacional, seja feita de

forma uniforme [5/'c] e no respeito dos princípios..."/ cfr. 3.° parágrafo;

2. Subordina-se a dois subtítulos ("Aspetos conceptuais" e "Aspetos operacionais"), sendo que

apenas o último aqui merece análise, embora não incidente sobre detalhes como o da
imprecisão ou incompletude de referências à lei (à LTFP é dada a aparência de constar de
um decreto-lei e são omitidas as fontes codificadas apropriadas aos trabalhadores cujo

vínculo é constituído no âmbito do direito privado/ coisa que sucede com muitos dos que

ocupam postos de trabalho em entidades públicas empresariais, as unidades locais de
saúde doSNS);

3. Diferentemente, porque se trata de aspetos da maior relevância, a "Recomendação" utiliza

e desenvolve nos seus n. 6 e 13 (sub título "Aspetos operacionais")/ conceitos e regimes,

que aqui importa sindicar de perto;

4. No n.° 6, introduz a expressão "banco de horas", expressando os conceitos de

"compensação" e de um "limite de 6 meses";

5. No n.° 13, a "Recomendação" volta a utilizar o conceito de "compensação" a que adiciona o

de "trabalho prestado em acréscimo", seguindo-se nova menção a um "regime de banco de

horas", aliás "individual ou coletivo";

6. De passagem, neste mesmo n.° 13, a "Recomendação" como que visa explicitar que

entende pelo tal "trabalho prestado em acréscimo", aquela que será "não suplementar,

masque ultrapassa o período normal de trabalho"!;
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7. Ora, perante tamanha profusâo de expressões e de conceitos, a aplicar aos trabalhadores

que exercem funções nas UF dos cuidados de saúde primários do SNS, logo, a aplicar
também aos trabalhadores médicos cuja representação sócio-profíssional compete a esta
associação sindical/ importa balizar a temática desta "Recomendação";

8. Antes de mais, aos trabalhadores médicos do SNS, a exercer funções ao nível dos cuidados

de saúde primários, aplicam-se dois instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho,

a saber/ o Acordo Coletivo de Trabalho n.° 2/2009, publicado em 13 de outubro no Diário
da República/ 2a série, n.° 98, 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, e o 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 do mesmo local em 8
de janeiro, cujo Anexo II (posições remuneratórias) foi retifícado 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;

9. Nenhuma destas convenções prevê a existência de regimes de "banco de horas", sob esta

ou outra qualquer designação;

10.Nenhuma destas convenções prevê mecanismos de "compensação" de tempo de trabalho

entre jornadas, semanas ou outros ciclos;

11.Coisa diferente, é o modelo parcial e específico da adaptabilidade existente para os
trabalhadores médicos da área de exercício profissional hospitalar, de que a
"Recomendação" obviamente se não ocupa/ quando se trata de atividade assistencial em

serviço de urgência e nas unidades de cuidados intensivo e intermédios, situação em que
foi criado um modelo próprio de aferição às oito semanas, a fim de calcular o esgotamento,

ou não, da prestação da quantidade semanal limite de 18 horas, justamente para apurar se
há lugar à qualificação e pagamento do excedente como trabalho suplementar;

12.Sendo assim, como efetivamente é, alcança-se que o fito da "Recomendação" se encontra

no afastamento da possibilidade da carreta qualificação do trabalho "que ultrapassa o
período normal de trabalho", tanto diário como semanal, como aquilo que ele é, ou seja,

como trabalho suplementar (daí que a expressão - tão reveladora - da "Recomendação" é,

expressis verbis, a inversa, "não suplementar");

13.Dito isto, conclui-se que o grande objetivo da "Recomendação" é que não seja doravante

pago aos trabalhadores, designadamente aos trabalhadores médicos das UF dos cuidados

de saúde primários, todo o trabalho efetivamente suplementar que venham a prestar no

interesse do SNS, sob o argumento de que, face aos apuramentos disponibilizados pelo
"Registo biométrico", não houve lugar ao mesmo, pura e simplesmente/ porquanto o

mesmo pairará algures num qualquer "banco";
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14.A manobra é perceptível, e nem sequer é nova, sucede apenas que, com o documento em

apreço, alcançou o formato e a aparência de coisa consagrada, a solene "Recomendação

n.0 r.

Sublinhe-se que o SIM não aceita a mecânica perniciosa que ali se institui, entende-a como uma

afronta ao regime legal e convencional em vigor, e regista que esta clara tentativa de esbulho da

remuneração do trabalho prestado pefos trabalhadores médicos a exercer funções nas UF dos
cuidados de saúde primários do SNS surge no mesmo mês de janeiro de 2018 em que,segundo a
Lei do Orçamento de Estado, já deverão vigorar as progressões remuneratórias, aliás

acompanhadas da reposição integral da tabela de pagamento do trabalho suplementar verificada
no antecedente mês de dezembro.

Tudo conduz à ideia de que quem algo repõe e retoma com a mão direita, com a esquerda muito

aos mesmos quer retirar.

A nossa denúncia fica feita, na crença que queremos manter de que V. Exa., Senhor Secretário de

Estado, saberá e quererá não seguir recomendações juridicamente distorcidas e socialmente muito

injustas, independentemente do alto gabarito de quem as subscreva.

Com as melhores Saudações Sindicais.

O Secretariado N^tQnaV-€^
Jorge Sii/^ ^ e K^
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