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AVISO PRÉVIO DE GREVE
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES/ l.P.

Aos Senhores

Primeiro-Ministro, IVIinistro das Finanças/ Ministra da Justiça/ Ministro do Trabalho, Solidariedade e

Segurança Social e Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público

Dirigentes máximos dos órgãos e serviços da Administração Central, Regional e Local na área da

MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES

Conselho Diretivo do Instituto Nacional de [Vledicina Legal e Ciências Forenses, l.P.

Aos Trabalhadores Médicos

Nos termos do artigo 57.°, da Constituição da República Portuguesa, e ao abrigo do disposto nos artigos

396.°, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei n.° 35/2014, de 20 de Junho, e 534.°,

do Código do Trabalho, o Sindicato Independente dos Médicos - SIM, declara uma Greve dos

trabalhadores médicos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses/ l. P./ adiante

[NMLCF, sob a forma de paralisação total e com ausência dos locais de trabalho, nos seguintes termos:

Estabelecimentos e serviços abrangidos

Todos os estabelecimentos que integram e são dependentes do INMLCF, designadamente as suas

Delegações e os Gabinetes Medi co-Legais.

Período de Exercício do Direito à Greve
Os trabalhadores médicos paralisam a sua atividade a partir das oito horas do dia 26 de junho de 2019,
até às 20 horas do dia 27 de junho de 2019

Condições de Exercício da Greve
l. Os trabalhadores médicos não prestam trabalho normal, nem trabalho extraordinário também

designado por trabalho suplementar.

2. Durante a Greve Médica mantêm-se em vigor todas as disposições que regulam a Duração e

Organização do Tempo de Trabalho/ sejam de origem legal ou contratual/ o que inclui os

instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho e os contratos de trabalho em funções

públicas/ designadamente mantêm-se em vigor todas as disposições respeitantes aos Limites à

Duração do Trabalho nas atividades médicas.

Motivações da Greve

Estes trabalhadores médicos foram compelidos à forma constitucional mais dura de luta e protesto, a

Greve, por um Ministério da Justiça e por um Conselho Diretívo que à vontade negociai dos Sindicatos

IVlédicos contrapõem desrespeito, intransigência e desinformação, empurrando-os para o papel de

sindicatos de protesto em vez de sindicatos de diálogo^ sendo que se batem por uma Medicina Legal

independente e com futuro e estão contra o progressivo enfraquecimento e esvaziamento da

Medicina Legal.
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O SIM há vários anos que tem alertado para a gravíssima situação dos trabalhadores médicos do

INMLCF. Por quatro vezes/ solicitou uma primeira reunião com a Ministra da Justiça e por três vezes foi

remetido para a sua Secretária de Estado Adjunta, a qual/ distribuindo simpatia/ não apresentou

soluções.

Em dezembro de 2018, a maioria dos trabalhadores médicos subscreveu um documento alertando para

a gravidade dos problemas verificados, o qual/ remetido à tutela/ não obteve qualquer resposta.

Estes trabalhadores médicos/ que abnegadamente e com uma enorme carga de trabalho/ têm sido o

garante da qualidade e idoneidade das perícias médico-iegais requisitadas pêlos Tribunais e autoridades
judiciárias/ merecem o maior respeito por todo o serviço que desenvolvem em pró! da Justiça e dos

cidadãos, em tarefas como:

- combate à violência doméstica/ com realização de perícias diárias a estas vítimas em todo o país;

- disponibilidade permanente para a realização de perícias médico-legais em vítimas de crimes de
natureza sexual (adultos e menores);

- investigação de outros crimes através da avaliação de todo o tipo de dano corporal e/ou outro
género de perícias;

- avaliações em vítimas de acidentes de trabalho e viação, fulcrais no processo judicial e as únicas

independentes das partes;

- realização de autópsias médico-legais, para a identificação de causas de morte (naturais e violentas)

e esclarecimento de todas as consequências Jurídicas com elas relacionadas;

- resposta sempre imediata em cenários de catástrofe, em território nacional e internacional/ como

os devastadores incêndios ocorridos em 2017, o acidente rodoviário recente no Funchal e as cheias

em Moçambique em 2019, essencial à rápida identificação das vítimas e restituição destas às suas
famílias;

- avaliação independente e documentação de violações dos direitos humanos (incluindo tortura) e
crimes contra a humanidade em missões nacionais e internacionais.

Tal como o Primeiro-Ministro, que se tem recusado a ouvir a classe médica/ a Ministra da Justiça

desconsidera a Medicina Legal e não despende uma qualquer parcela do seu tempo para receber os

Sindicatos Médicos.

A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça cancelou, subitamente na véspera e sem explicação, a

reunião agendada no Ministério da Justiça para o passado dia 23 de maio, sem remarcaçao de nova

data.

Para além desta falta de consideração política face ao importantíssimo trabalho que os trabalhadores
médicos do INMLCF desenvolvem/ avulta a carreira congelada, o êxodo dos trabalhadores médicos e o

envelhecimento daqueles que resistem às contrariedades, tendo-se mantido a situação laborai precária

para os remanescentes.

Regista-se ainda a crescente dependência do INMLCF, relativamente a contratos de avença com peritos

médicos externos/ com os inerentes custos acrescidos para o Ministério da Justiça.
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A recente posição da Ordem dos Médicos/ com denúncia das múltiplas insuficiências da Medicina Legal/
a aprovação de uma proposta de lei em Conselho de Ministros sem audição prévia dos sindicatos e o

impasse no acordo coletivo entre sindicatos e o INMLCF e os Ministérios da Justiça e das Finanças,

constituem factos que levam a que não reste outra hipótese que não seja a marcação de uma Greve de

2 dias no próximo mês de junho.

Pela primeira vez, e por responsabilidade do Governo, está marcada uma Greve dos trabalhadores

médicos do INMLCF. Pretende-se com esta inusitada iniciativa garantir a independência e o futuro da

Medicina Legal, essencial na Administração da Justiça.

Em suma, os trabalhadores médicos reclamam:

" Negociar uma Carreira Médica para o INMLCF, com equiparação plena à estabelecida para os

trabalhadores médicos no Ministério da Saúde/ que promova a formação médica e a própria
continuidade do 1NMLCF como instituto de excelência;

- Respeitar e ver respeitados os direitos laborais/ nomeadamente o direito ao descanso

compensatórío;

" Respeitar a devida gestão das contas públicas, ao promover que o recurso a avenças externas

diminua e seja progressivamente resídua!;

- Criar as condições apoiando os orientadores para que a formação de especialistas seja uma

prioridade, e a vertente formativa prevaleça ao invés do trabalho diário;

- Promover a abertura do concurso nacional para Assistentes/ Assistentes Graduados e Assistentes

Graduados Séniores para todos os que estão em condições de integrar as respectivas categorias

(incluindo os concursos para Assistentes no prazo de 30 dias, conforme legislação em vigor para o

Ministério da Saúde);

- Estabelecer a contagem do tempo, para efeitos de antiguidade na categoria de Assistente Graduado

e na carreira; desde a data de homologação do grau de Consultor;

- A igualdade para efeitos remuneratórios decorrentes da aquisição do grau de Consultor;

- A outorga do Acordo Coletivo de Empregador Público, várias vezes prometida pelo Governo e que já

obteve o acordo do INMLCF, dos sindicatos e do Ministério da Justiça;

- A melhoria das condições de trabalho; extremamente degradadas e que põem em risco a saúde dos

trabalhadores e utentes/ como seja/ na Delegação do Porto/ na qual um novo edifício prometido há

décadas e reafirmado na primeira visita da Secretária de Estado, em 2017, não saiu do papel, ou na

Delegação de Coimbra/ onde o edifício da nova sede construído de raiz aguarda/ pronto/ há 3 anos/

para ser ocupado, ou em vários Gabinetes Médico-Legais, de que são exemplo Faro, Funchal e

Ponta Delgada, entre outros.

Exigem ainda:
- Que se cumpra a lei e que sejam ouvidos pelo Parlamento na proposta de lei das perícias médico-

legais/ algo que lamentavelmente o Governo não fez antes de a aprovar em Conselho de Ministros,

isto é, exigem que se discuta com as estruturas sindicais a proposta de alteração da Lei n° 45/2004,

já remetida pelo Conselho de Ministros para o Parlamento, nomeadamente os pontos que incluem

a organização do trabalho médico;
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- Que se discuta uma grelha salarial/ de forma a dignificar e tornar competitivo o trabalho no

Instituto/ comparativamente com as empresas privadas; por último, exigem;

- Q.ue a Ministra dg Justiça se digne, por uma primeira vez, recebê-los/ para que se tente evitar a

perturbação que uma Greve Médica necessariamente acarreta.

O SIM orienta-se pela defesa da Carreira Médica na área de exercício especializado da Medicina Legal/

contra a sua progressiva degradação profissional, formativa e de qualidade.

Serviços IViínimos

A obrigação de prestação de Serviços Mínimos durante a Greve, materializa-se nas escalas

nominativas atualmente vigentes nos serviços do INMLCF que designam os trabalhadores médicos

vinculados à prestação de perícias médico-legais com caráter urgente em cada local de trabalho,

porquanto aquelas escalas correspondem à medida da satisfação das necessidades sociais

Ímpreteríveis havidas como pertinentes, razão por que se devem manter e ser cumpridas tal e qual

se mostram publicadas.

Normas da Greve

l. Todos os trabalhadores médicos do 1NMLCF podem aderir livremente à Greve, quer estejam ou não

sindicalizados/ qualquer que seja a sua relação jurídica de emprego, o nível em que se encontrem

(incluindo o internato Médico)/ ou o desempenho de cargos de Direçao;

2. Qualquer tentativa de violar este direito deve ser comunicada de imediato à Sede Nacional do SIM,

que acionará os mecanismos legais e judiciais adequados, não devendo os trabalhadores médicos

em causa envolver-se em qualquer processo negociai individual;

3. Os trabalhadores médicos em Greve não devem assinar as folhas de ponto ou fazer registo

biométrico, escrever "greve" ou avisar que vão fazer greve;

4. Os trabalhadores médicos em concurso não fazem Greve e assinam a folha de ponto ou

equivalente/ como normalmente, caso aquele se realize;

5. Para obter o esclarecimento de qualquer dúvida/ contactar com a Sede Nacional do SIM/ através do

tel. 217 826 730.

Lisboa, 6 deJunh
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