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

Exmos. Senhores,

Acusamos a receção do V/qficio com a referência em epígrafe o qual mereceu,
naturalmente, a nossa melhor atenção e consideração.

No que diz respeito ao seu teor e conteúdo, cumpre-nos informar a V. Exas. que a
figura do "incentivo", como comummente é apelidado o prémio de qualidade e
produtividade interno da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E., decorre

da política salarial aprovada pelo Conselho de Administração, no âmbito das suas
competências e poder regulamentar interno, e é atribuído aos trabalhadores que,
possuindo uma relação jurídica de emprego privada sem termo, tenham no seu

contrato individual de trabalho a seguinte cláusula "0(A) SEGUNDO(A)
OUTORGANTE terá ainda direito a receber, nos termos da Política Salarial em
cada momento em vigor, os incentivos de natureza pecuniária que, sem carácter de

retribuição, a PRIMEIRA OUTORGANTE venha a definir, dirigidos à motivação e
prossecução da rendibilidade máxima do trabalhador e do serviço em que o/a
mesmo/a trabalha, bem como à promoção e obtenção de melhoria na qualidade do
seï-viço a prestar".

De acordo com a política salarial em vigor em 2015, aprovada pelo Conselho de
Administração, no ano de 2004, à carreira médica" Corresponde á atribuição de
um prémio no valor de 30% sobre o salário correspondente às 35 horas semanais,
sem exclusividade, na categoria de ingresso, pagos 11 meses por ano. A sua
atribuição depende simultaneamente dos seguintes requisitos:
7. Avaliação de desempenho igual ou superior a Bom (avaliação qualitativa);
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2. Assiduidade mensal de 100%, correspondente a O (zero) faltas, no mês em

avaliação (critério alterado por deliberação do Conselho de Administração para o
ano de 2015 e seguintes);
3. Cumprimento de critérios de produção individual de referência, em cuja
definição terá repercussão a produção contratualizada para o Serviço em que o
médico se integre (para quem aufere incentivos à produção);
4. Ausência de reclamações dos clientes internos e externas consideradas
procedentes ";

Através do procedimento 1648.0, que veio dar forma ao costume, práticas e
orientações internas que vinham a ser prática desde o ano de 2004, estabeleceu-se
que " * Os profissionais contratados por tempo indeterminado que tenham
acordadas quarenta horas de prestação semanal de trabalho têm direito a receber,

nos termos da política salarial definida pelo Conselho de Administração e com
sujeição ao seu poder regulamentar, incentivos ou prémios de produtividade, que
são calculados aplicando uma taxa definida para as diferentes carreiras sobre a
remuneração base de entrada desta, referente ao valor de 35 horas semanais.
* Este direito adquire-se desde que verificados cumulativamente os seguintes
requisitos:

- Inexistência de faltas injustificadas;
- Taxa de presença de 100% no mês em causa (Critério alterado por deliberação
do Conselho de Administração para o ano de 2015 e seguintes) -para este cálculo
são contabilizadas todas asfaltas, independentemente do motivo, salvo situações
especiais sujeitas à apreciação casuística do Conselho de Administração;
- Entrega, por parte do responsável hierárquico, atempadamente, da avaliação de
desempenho, desde que esta seja igual ou superior a BOM (14 ou 7, mediante a
escala de avaliação) - Inexistência de reclamações referentes ao próprio,
consideradas procedentes.
* O pagamento destes prémios efeito nos meses de janeiro, abril e setembro, e, em
caso de falta da avaliação por parte do responsável ou entrega fora dos prazos
estabelecidos, apenas poderão ser feitos acertos nestes mesmos meses em causa.

Para além disso, a deliberação do Conselho de Administração de 4 de março de
2004 definiu, de forma aclarativa, que o incentivo só é pago a quem exerça funções
no mês completo, ou seja, se o profissional iniciar funções no dia 5 ou cessar
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funções no dia 20, não terá direito a auferir este prémio, pois não esteve

subordinado contratualmente à Instituição em 100% dos dias do mês.

E ao abrigo desta última premissa, e não a da assiduidade, que o prémio não é
atribuído nos meses em que os profissionais vêem o seu contrato suspenso por

exercício do legítimo direito à greve (daí se entender que a jurisprudência citada
não é aqui aplicável), ou seja, não é por se considerar a greve como uma falta que o
incentivo não é devido, mas sim porque, nesse mês, o profissional não teve 100%

de disponibilidade diária para o Serviço, atendendo a que a sua subordinação
hierárquica e contratual se encontrou suspensa durante o dia ou dias em que aderiu
à greve, não cumprindo, dessa forma, o último dos requisitos de atribuição, que

resulta da supra citada deliberação do Conselho de Administração de 4 de março de
2004.

Endereçando a V. Ex.a os meus cumprimentos, subscrevo-me com a devida
consideração,

(Taveira Gomes ,Dr.)
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