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Exmo. Senhor Dr. João Oliveira, 

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos (CRNOM) recebeu por do SIIVI - Sindicato 
dos uma para o facto do Centro 

lVIontes e Alto Douro não estar a cumprir a aos descansos 
com prejuízo de horário dos 

Conscientes de que estamos matéria do foro laboral, e portanto, eminentemente não 
podemos deixar apelar a V. Exa. que promova com a aplicação dos descansos compensatórios 

com de horário no Hospital que 

E não podemos deixar de o fazer porque tal atitude coloca em sério risco a saúde dos doentes e dos médicos, 
prejudica a qualidade dos cuidados de saúde e aumenta de forma significativa a possibilidade erro 
médico. E, neste contexto, os erros médicos e eventos adversos graves que possam acontecer são 
inteiramente da responsabilidade das clínicas do hospital, com todas as negativas 
que daí possam decorrer. 

Vem assim o CRNOM sensibilizar V. Exa. para esta e para que tomadas medidas 
com carácter de no sentido de ser cumprida a aplicável, conforme ofício circular emitido 

ACSS a 30/01/2015 e de acordo com a colectiva de trabalho aplicável aos 
(cláusula 41ª do Acordo Colectivo alterado pelo Aviso 9746/2016, DR II nº de 05 de Agosto e 

42ª do Acordo Colectivo, BTE nº 30-2016 de 15 de Agosto). 

Com os melhores cumprimentos) 

Guimarães 

Norte da Ordem dos Médicos 


Clc Exmos. Senhores 
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