
 

 

MINUTAS 

200 HORAS ANUAIS E 6 HORAS SEMANAIS 

 
 
A lei que aprovou o Orçamento do Estado para 2016 manteve o corte de 50% na remuneração 

do trabalho suplementar dos médicos do Serviço Nacional de Saúde, corte que deveria ter 

vigorado apenas durante o Programa de Assistência Económica e Financeira. 

Apesar dos inúmeros apelos do SIM para a eliminação deste corte, o Governo tem-se mantido 

insensível pelo que é chegado o momento de aumentar a fasquia da contestação. 

Muitas das escalas de urgência dos principais serviços dependem da prestação de uma média 

de 12 horas de trabalho suplementar por médico e por semana para assegurar o seu normal 

funcionamento. 

Apelamos assim à entrega das minutas a declarar a indisponibilidade para prestar mais do 

que 200 horas anuais de trabalho suplementar e mais do que 6 horas de trabalho 

suplementar num período semanal único, que deverão ter imperativamente efeito um mês 

depois de apresentadas, nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 2/2009. 

O aditamento ao Estatuto do SNS que estabelece que a realização de trabalho suplementar ou 

extraordinário não está sujeita a limites máximos quando seja necessária ao funcionamento de 

serviços de urgência ou unidades de cuidados intensivos e intermédios, é inconstitucional, 

razão por que não deve ser aplicado em circunstância alguma. 

Aquele aditamento, reforçado com um artigo a estabelecer a natureza imperativa, 

prevalecendo sobre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, corporiza uma 

grave ofensa a inúmeros princípios com assento na Constituição da República, nomeadamente 

ao princípio da promoção da contratação coletiva, ao princípio da proteção da dignidade na 

prestação do trabalho, ao princípio da confiança, ao princípio da segurança jurídica, ao 

princípio da proporcionalidade, ao princípio da equidade e ao princípio da boa fé. 

 

O que acontece caso seja escalado mesmo depois de entregar a minuta com um mês de 

antecedência? 

Deverá ser exigido o intervalo obrigatório de 11 horas de intervalo entre jornadas de trabalho 

consecutivas. Deverão também ser cumpridos os descansos compensatórios cuja 

obrigatoriedade foi já clarificada com publicação em Diário da República para os médicos com 

contrato de trabalho em funções públicas. 

Na prática será demonstrado que matematicamente não será possível cumprir todos os 

requisitos legais apesar desta imposição de obrigatoriedade de trabalho suplementar. 

 

E a ameaça de processos disciplinares que eventualmente possam ser levantados pelos 
departamentos jurídicos das administrações? 

Sabemos que poderá existir o entendimento por parte das administrações de que se mantém 
em vigor a lei que determina a ausência de limites máximos de trabalho suplementar quando 



 

 

seja necessária ao funcionamento de serviços de urgência ou unidades de cuidados intensivos 
e intermédios. 

Os associados que apresentem a declaração de indisponibilidade para a prestação de mais de 
200 horas anuais de trabalho suplementar, incorrem no risco de serem acusados de faltar ao 
trabalho que lhes continue a ser exigido, não podendo o SIM garantir uma solução judicial final 
a contento. 

No entanto, tal será contestado juridicamente e em tribunal pelo SIM com contundente 
trabalho de contestação sindical, defendendo o SIM a sua interpretação, como consta da 
Minuta de declaração, isto é, irá bater-se pela inconstitucionalidade da norma que determina a 
não aplicação dos limites de trabalho suplementar. 

 

O Secretário-Geral do SIM, 

Jorge Roque da Cunha 

Lisboa, 15 de agosto de 2016 


