
                 COMUNICADO DO SIM 
 
ALTERAÇÕES AO CODIGO DE TRABALHO QUE AFECTAM OS MÉDICOS EM CIT 
 
 
 
A Lei 23/2012, 25.VI, procedeu à 3.ª alteração ao Código do Trabalho (CT) em vigor, com 
efeitos a partir de 1.VIII.2012.  
 
No âmbito da contratação coletiva médica, as inovações têm repercussão direta nos universos 
constituídos pelos trabalhadores médicos vinculados por CIT, no SNS continental e nas RAA e 
RAM, territórios onde a Carreira Médica dispõe de irct (instrumentos de regulação coletiva de 
trabalho) que contêm normas particulares sobre descanso compensatório e sobre retribuição.  
 
A lei em apreço criou:  
(i) Um regime de nulidade, que fulmina as disposições dos irct que dispõem sobre descanso 
compensatório por trabalho suplementar prestado em dia útil, em dia de descanso semanal 
complementar ou em feriado – cfr. o seu art. 7.º/2;  

(ii) Um regime de suspensão por 2 anos, dos acréscimos de pagamento de trabalho 
suplementar superior aos do CT (cujo art. 268.º passa a fixar em: 25%, 37,5% e 50%, consoante 
se trate, respetivamente, de trabalho na 1.ª hora ou seguintes de dia útil, e de trabalho em dia 
de descanso semanal obrigatório ou complementar, e, por último, em feriado) e da retribuição 
do trabalho normal em feriado, e do descanso compensatório por essa mesma prestação.  
 
Esta nova disciplina cria, portanto, uma significativa pioria de condições que incide sobre o 
grupo dos trabalhadores médicos em CIT, mas não sobre o grupo daqueles que estão em 
RCTFP – cfr. art. 7.º/4.  
 
Em síntese, ter-se-á para os trabalhadores médicos em CIT que doravante:  

A) Permanecem em vigor as regras dos irct para o descanso compensatório aquando da 
prestação de trabalho normal prestado em dia útil, em dia de descanso semanal 
complementar ou em feriado, mas não se se tratar de trabalho suplementar;  

B) Deixam de vigorar todas as regras dos irct respeitantes a acréscimos de pagamento de 
trabalho suplementar superior aos do ora alterado CT, tal qual se referiu supra;  

C) Deixam de vigorar as regras do irct respeitantes aos acréscimos remuneratórios por 
trabalho prestado em dia feriado e ainda aos descansos compensatórios pela prestação de 
trabalho normal em dia feriado.  
 
As disposições em causa desta Lei 23/2012, a par de outras, são claramente passíveis de um 
juízo de inconstitucionalidade, na medida em que põem em crise, v.g., o princípio da confiança 
e o princípio da promoção da contratação coletiva, inscritos no texto fundamental. O Tribunal 
Constitucional poderá, eventualmente, vir a pronunciar-se neste sentido de censura, mercê da 
iniciativa em curso por parte de um grupo de deputados da Assembleia da República.  
 
 
 



 

 
 
 
O SIM, na evolução do presente processo negocial em curso com o Governo para fixação da 
nova grelha salarial em 40 horas semanais e para a introdução de diversas alterações ao 
conteúdo dos irct, informa os seus associados e os médicos em geral que:  
 
a) Irá persistir na proposta, já apresentada nas ultimas reuniões da Mesa negocial de que, de 
acordo com o que prevê o art. 7.º/2, L 23/2012, 25.VI, importa repor o regime sobre descanso 
compensatório por trabalho suplementar prestado em dia útil, em dia de descanso semanal 
complementar ou em feriado;  

b) Patrocinará as ações judiciais individuais ou coletivas (em defesa de interesses coletivos) 
dos seus associados, face aos depreciados concretos pagamentos que venham a ser 
efetuados.  
 
c) Lembra que continuam ativas e válidas as Minutas para recusa de ultrapassagem dos limites 
ao trabalho suplementar. 
 
d) O Conselho Nacional Extraordinário de 29 de Agosto deverá também debater esta questão e 
mandatar o Secretariado Nacional para as ações que se entendam convenientes. 
 
 
Lisboa, 14 de Agosto de 2012  
 
                                                                                                            O Secretariado Nacional 


