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NORTE 

Ref.JSIFP/ILl06/02/16 
Porto, 24 de Fevereiro de 2016 

Exmo. Sr. 
Presidente do CA da ULS Nordeste 
Dr. António Marçoa 

Assunto: Desconformidades no trabalho médico na ULSN 

Foram-nos reportadas pelos nossos associados duas situações respeitantes ao trabalho médico nessa 


ULS e que, sendo ilegais, deverão ser corrigidas: 


1° Está a ser imposto a alguns médicos a realização de trabalho em concelho diferente do seu local 


de trabalho. 


O que, mesmo numa ULS, não pode ser feito para os médicos sindicalizados, independentemente de 


ser trabalho normal ou suplementar, por força da previsão decorrente do Acordo Coletivo de Trabalho 


n.o 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.o 17239/2012, publicado em 27 de dezembro, no Diário da 

República 2.a série, n.o 250, parte J3, alterado e republicado pelo Aviso n.o 12509/2015 publicado no 


Diário da República, 2.a série. em 27 de outubro, e também de um acordo de empresa, por força da 

previsão gemelar decorrente do Acordo Coletivo de Trabalho n.o 41/2009, publicado no BTE, em 8 de 


novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Acordo Coletivo de Trabalho n.o 1/2013, 


publicado em 8 de janeiro, cujo Anexo 11 (posições remuneratórias), foi retificado no BTE n.o 23/2013, 


publicado em 22de junho, alterado e republicado pelo Acordo Coletivo de Trabalho, publicado no BTE 

n.o 43/2015, em 22 de novembro. 


O Sindicato Independente dos Médicos dará orientações aos médicos seus associados para começarem 


a entregar formalmente documentos de recusa desse tipo de trabalho, a menos que para tal se 

voluntariem. 

2° Não faz parte do perfil funcional do Médico Hospitalar a tarefa de Perito Médico para os 

Tribunais de Trabalho, pelo que estes não podem solicitar ao CA da ULS a indicação de um 

profissional de saúde para o efeito, e muito menos pode esse CA a tal anuir procedendo á indicação de 

um dos seus profissionais. 

Solicitamos assim a V. Ex.a que rapidamente sejam solucionadas as desconformidades apontadas. 
Com os melhores cumprimentos 
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