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ACORDO DE EMPRESA ENTRE 
OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL DO – SINDICATO BANCÁRIOS SUL E ILHAS 

E 
SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES   

CAPÍTULO I 
ÁREA, ÂMBITO E VIGÊNCIA 

Cláusula 1ª 
Área 

O presente “Acordo de Empresa” (A. E) aplica-se a todos os locais onde estejam implantados os Serviços 
de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, adiante designados por SAMS 
do SBSI.  

Cláusula 2ª 
Âmbito 

1. O presente A E obriga por um lado, os SAMS do SBSI e, por outro, os enfermeiros ao seu serviço 
representados pelo Sindicato outorgante e, ainda, todos os que nos termos do número seguinte a ele 
venham a aderir.  

2. Todos os enfermeiros admitidos antes da entrada em vigor deste A E entregarão aos SAMS do SBSI 
documento devidamente assinado, donde conste a respectiva adesão ao presente Acordo que, 
porque globalmente mais favorável, revogará integralmente os contratos individuais de trabalho pré-
existentes.  

3. Este Acordo de Empresa é aplicável a um empregador e a enfermeiros   
Cláusula 3ª 

Vigência e Forma de Revisão 
1. O presente A. E. entra em vigor na data do Boletim do Trabalho e Emprego que o publicar.  
2. O período de vigência do mesmo A. E é de 24 meses e o da Tabela Salarial é de 12 meses. Porém, 

quando qualquer das partes o entender, poderá, decorridos dez meses após a data da entrega para 
depósito do referido Acordo, proceder à respectiva denúncia e revisão.  

3. A Tabela Salarial pode ser denunciada e revista decorridos 10 meses após a data da sua entrega 
para depósito e por iniciativa de qualquer das partes.  
4. A proposta de revisão devidamente fundamentada, revestirá a forma escrita, devendo a outra parte 

responder, também fundamentadamente e por escrito, nos trinta dias imediatos, contados da data da sua 
recepção.  
5. As negociações iniciar-se-ão, nos quinze dias seguintes à recepção da resposta à proposta, salvo  

se as partes acordarem prazo diferente.  
6. Com excepção do cálculo das remunerações de trabalho suplementar e das ajudas de custo, todas 

as cláusulas com expressão pecuniária terão sempre eficácia a partir de 1 de Janeiro de cada ano.  

7. Este Acordo mantém-se, contudo, em vigor até ser substituído por outro.  
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8. Da proposta e contraproposta serão enviadas cópias ao Ministério competente.  
9. Se qualquer das partes não proceder à respectiva denúncia e revisão nos prazos estabelecidos e na 

forma prevista nesta cláusula, a tabela salarial e as cláusulas com expressão pecuniária serão 
actualizadas e revistas nos termos, medidas quantitativas e períodos de vigência igualmente aplicados no 
ACTV do Sector Bancário.  

CAPÍTULO II 
ADMISSÃO E CARREIRA PROFISSIONAL 

SECÇÃO I 
ADMISSÃO 

CLÁUSULA 4.ª 
Admissão 

1. Compete aos SAMS do SBSI contratar os Enfermeiros, com base em critérios objectivos, dentro 

dos limites da Lei e do presente A E  

2. A quando da admissão os SAMS do SBSI poderão considerar o tempo de serviço prestado em 

Instituições de Saúde legalmente reconhecidas.  
3. Os SAMS do SBSI podem solicitar aos candidatos à admissão elementos suplementares de 

comprovação dos respectivos requisitos  
 Cláusulas 5ª  

Período Experimental 
1. Nos contratos sem termo, a admissão presume-se em regime de experiência, salvo quando, por 

escrito, se estipule o contrário. 
2. Durante o período experimental, qualquer das partes pode rescindir o contrato, sem necessidade de 

pré-aviso ou invocação de motivo, sem prejuízo do período de sete dias previsto na lei para a entidade 
empregadora quando o período experimental tenha durado mais de 60 dias.  
3. O período de experiência é de 180 dias, nos contratos por tempo indeterminado, salvo para os 

enfermeiros de direcção que será de 240 dias.  
4. Nos contratos a termo, o período experimental tem a duração de 30 dias, para os contratos de 

duração igual ou superior a 6 meses e 15 dias, nos contratos a termo certo de duração inferior a 6 meses 
assim como nos contratos a termo incerto cuja duração se preveja não vir a ser superior àquele limite.   

Cláusula 6ª  
Contrato de Trabalho a Termo  

1. São proibidos os contratos de trabalho a termo a não ser para: 
a) Ocorrer a necessidades extraordinárias e imprescindíveis ou imprevisíveis de trabalho;  
b) Obviar a casos de doença, férias ou outros impedimentos semelhantes de enfermeiros cujas 

funções não possam ou não devam, na medida em que haja ofensas dos seus direitos e 
garantias, ser executadas por enfermeiros em efectividade de funções.  
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2. Os contratos celebrados nos termos desta Cláusula ficam sujeitos à forma e disposições previstas 
na lei e neste Acordo, na parte aplicável.  

SECÇÃO II 
CATEGORIAS, CARGOS PROFISSIONAIS E DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES 

CLÁUSULA 7.ª 
Categorias, Cargos Profissionais e Definição de Funções 

1. Os Enfermeiros ao serviço dos SAMS do SBSI terão as seguintes categorias profissionais:  

a) Enfermeiro; 
b) Enfermeiro Especialista.  
c) Enfermeiro Subchefe 
d) Enfermeiro Chefe 
e) Enfermeiro Supervisor 

2. A cada categoria correspondem as seguintes funções: 
a) Enfermeiro – compete ao Enfermeiro avaliar as necessidades em matéria de enfermagem dos 

indivíduos, famílias e comunidades, quer em instalações dos SAMS do SBSI quer no domicílio do 
utente; programar, executar e avaliar cuidados de enfermagem correspondentes a essas 
necessidades; registar os cuidados de enfermagem prestados ou a prestar; elaborar o plano de 
cuidados e estabelecer prioridades; realizar e participar em estudos que visem a melhoria dos 
cuidados de enfermagem.  

b) Enfermeiro Especialista – compete ao Enfermeiro Especialista, para alem das funções atribuídas ao 
Enfermeiro, programar, executar e avaliar cuidados de enfermagem de maior complexidade e 
profundidade, de acordo com formação específica em especialidade legalmente instituída; realizar e 
participar em trabalhos de investigação no âmbito da especialidade que exerce; dar apoia técnico em 
matéria da sua especialidade à equipa de saúde;  

c) Enfermeiro Sub -Chefe - compete a este Enfermeiro orientar e coordenar equipa de prestação de 
cuidados; programar, orientar e avaliar a integração de novos profissionais na unidade de prestação 
de cuidados; coadjuvar o Enfermeiro – Chefe nas suas funções e substituí-lo nas suas ausências e 
impedimentos;  

d) Enfermeiro – Chefe – Compete a este Enfermeiro gerir uma unidade de prestação de cuidados de 
Enfermagem de acordo com as suas dimensões e características; orientar, supervisionar e avaliar os 
enfermeiros da unidade e o restante pessoal que dele depende hierarquicamente; promover e 
colaborar na definição ou actualização de normas e critérios para a prestação de cuidados; elaborar 
os horários e plano de férias dos enfermeiros e doutro pessoal dele dependente; realizar ou colaborar 
em trabalhos de investigação; avaliar as necessidades de formação em serviço e planear a sua 
concretização; responsabilizar-se pela concretização, na unidade de cuidados, das políticas ou 
directivas formativas emanadas pelos órgãos competentes.  
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e) Enfermeiro – Supervisor – Compete a este Enfermeiro, em colaboração com o Conselho de Gerência, 
definir os padrões de cuidados de enfermagem; orientar e avaliar directamente a aplicação dos 
princípios estabelecidos e propor as medidas necessárias à melhoria do nível de cuidados; dar apoio 
técnico em matéria da sua competência às áreas funcionais de enfermagem; emitir pareceres técnicas 
e prestar esclarecimentos em matéria de enfermagem.  

CLÁUSULA 8.ª 
Condições para Ingresso nas Categorias e Cargos Profissionais 

1. O acesso às categorias profissionais previstas na Cláusula anterior depende do seguinte: 
a) Enfermeiro - Possuir Cédula profissional actualizada passada pela Ordem dos Enfermeiros que o 

habilite para Cuidados Gerais.  
b) Enfermeiro Especialista - Possuir cédula profissional actualizada, passada pela Ordem dos 

Enfermeiros, que o habilite para Cuidados Especializados nas áreas previamente definidas como 
necessárias pelo Conselho de Gerência, para o normal funcionamento das actividades de 
enfermagem dos SAMS.  

2. Enfermeiro Sub-Chefe, Enfermeiro Chefe e Enfermeiro Supervisor – Nomeação pelo Conselho de 
Gerência para uma dessas categorias, devendo os titulares serem detentores de formação superior.  
3. A nomeação pelo Conselho de Gerência, para qualquer das categorias profissionais referidas no 

número anterior, será precedida de concurso interno ou externo, cujo júri deverá ser composto por um 
membro do Conselho de Gerência que presidirá, pelo Director de Recursos Humanos e pelo Enfermeiro 
Supervisor.  

CLÁUSULA 9.ª 
Preenchimento de Vagas 

O preenchimento de vagas para os quadros dos SAMS deve ser precedido de concurso interno, ao qual 
sucederá, se necessário, o recrutamento externo.  

SECÇÃO III 
FUNÇÕES DE COORDENAÇÃO E CHEFIA 

CLÁUSULA 10.ª 
Funções de Coordenação e Chefia 

1. As funções de coordenação e chefia são as das categorias previstas nas alíneas c); d) e e) do n.º 1 
da cláusula 7.ª  
2. Os Enfermeiros que exerçam funções de coordenação e chefia, devem desempenhá-las em regime 

de tempo completo ou tempo completo prolongado.  

3. Exceptuam-se da aplicação do nº anterior as situações em que, comprovadamente, se justifica outro 
regime de trabalho.  
4. O cargo de Enfermeiro Supervisor é exercido em regime de comissão de serviço, nos seguintes 

termos: 
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a) A todo o tempo pode qualquer das partes fazer cessar a prestação de trabalho e regime de 
comissão de serviço;  

b) A cessação da comissão de serviço está sujeita a um aviso prévio de 30 ou 60 dias, consoante a 
prestação de trabalho em regime de comissão de serviço tenha tido uma duração de até dois 
anos ou mais de dois anos.  

5. Cessando a comissão de serviço o Enfermeiro Supervisor tem direito a uma das seguintes opções: 
a) Ao regresso às funções correspondentes à categoria que antes detinha ou às funções que vinha 

exercendo, quando estas confiram direito a categoria ou nível remuneratório previsto neste A. E., 
ou ainda à que entretanto tenha sido promovido ou, no caso de ter sido contratado para efeito, à 
colocação na  categoria constante do acordo, salvo se neste as partes tiverem convencionado a 
extensão do contrato com a cessação da comissão de serviço;  

b) À rescisão do contrato nos 30 dias seguintes à decisão dos SAMS do SBSI que ponha termo à 
comissão de serviço;  

c) A uma indemnização correspondente a um mês da remuneração de base auferida no 
desempenho da comissão de serviço, por cada ano ou fracção da antiguidade nos SAMS do 
SBSI, no caso previsto na alínea anterior e na parte final da alínea a), salvo se a cessação 
ocorrer ao abrigo de processo disciplinar do qual resulte cessação do contrato de trabalho.  

6. No caso previsto na alínea  a) do número anterior, o Enfermeiro Supervisor tem direito à duração do 
tempo de trabalho que vinha exercendo aquando da nomeação para o cargo.  
7. O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação de regimes mais favoráveis constantes 

de contrato individual de trabalho.  
SECÇÃO IV 

CARREIRA PROFISSIONAL 
CLÁUSULA 11.ª 

Escalões Mínimos 
1. A cada categoria correspondem os seguintes escalões mínimos:  

a) Enfermeiro – escalão 1; 
b) Enfermeiro Especialista – escalão 4; 
c) Enfermeiro Sub-Chefe – escalão 6; 
d) Enfermeiro Chefe – escalão 9; 
e) Enfermeiro Supervisor – escalão 12 

CLÁUSULA 12.ª 
Promoções por Antiguidade 

1. São efectuadas promoções por antiguidade ao escalão imediatamente superior até ao escalão 10 
(inclusive), quando o Enfermeiro reúna uma das seguintes condições:  

a) Ter completado 1 (um) ano de permanência no escalão mínimo da respectiva categoria 
profissional, e nos outros casos, ter completado 3 (três) anos de permanência no mesmo escalão, 
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em ambas as situações, de bom e efectivo serviço, sempre com um horário de trabalho semanal 
em tempo completo;  

b) Ter completado 5 (cinco) anos de permanência no mesmo escalão de bom e efectivo serviço. 
2. Para efeitos de determinação dos anos de bom e efectivo serviço, deve atender-se ao estipulado na 
Clausula 106ª deste A E.  

CLÁUSULA 13.ª 
Outras Promoções 

1. Para além das promoções por antiguidade, podem efectuar-se outras, ao escalão e/ou à categoria 
imediatamente superiores, mediante proposta fundamentada, designadamente a partir da avaliação de 
desempenho das funções exercidas nos SAMS do SBSI, emanada da hierarquia respectiva.  
2. As propostas a que se refere o número anterior devem ser apresentadas até ao final do mês de 

Janeiro de cada ano e tomar em consideração o desempenho durante o ano anterior.  
3. O número de promoções a efectuar ao abrigo desta Cláusula é fixado em cada ano pelo Conselho 

de Gerência dos SAMS do SBSI.  
CLÁUSULA 14.ª 

Avaliação do Desempenho das Funções 
1. A avaliação do desempenho das funções consiste na avaliação contínua do trabalho desenvolvido 

pelo enfermeiro nos SAMS do SBSI.  
2. A avaliação tem como objectivos:  
a) A melhoria do desempenho do enfermeiro, contribuindo, assim, para um mais eficaz funcionamento 

dos Serviços, através da avaliação das suas potencialidades e necessidades; 
b) Contribuir para a valorização do enfermeiro, tanto pessoal como profissional, de modo a possibilitar 

a sua promoção; 
c) Detectar factores que influenciam o rendimento profissional; 
d) Detectar necessidades de formação. 

3. O sistema de avaliação do desempenho será alvo de futuro regulamento a aprovar pelo SAMS do SBSI 
no prazo de 6 meses após a publicação deste Acordo em Boletim de Trabalho e Emprego, tendo em 
consideração a especificidade das funções de enfermagem e o parecer das respectivas hierarquias.  
 

CLÁUSULA 15.ª 
Alteração de Categoria 

A alteração da categoria implica a atribuição do escalão mínimo da nova categoria quando aquele ainda 
não tiver sido atingido.  
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CLÁUSULA 16.ª 
Exercício, por substituição, de funções de coordenação e chefia a que corresponde escalão 

superior ao do Enfermeiro 
1. O exercício, previamente autorizado pelo competente órgão de gestão, por período superior a trinta 

dias consecutivos, de funções de coordenação e chefia, de cuja categoria o escalão mínimo seja superior 
ao do enfermeiro, dá a este direito de receber a retribuição daquele escalão mínimo durante todo o 
período que durar o referido exercício.  
2. O exercício de funções nas condições do número anterior dá ao enfermeiro direito, por cada ano 

completo do mesmo exercício e até atingir o escalão correspondente às funções desempenhadas, a ser 
promovido ao escalão imediatamente superior àquele de que era titular no início do período anual que é 
fundamento da respectiva promoção.  
3. Para efeitos do disposto do número anterior, contar-se-á como um ano completo qualquer período 

de doze meses seguidos ou integrados por períodos superiores a trinta dias consecutivos, desde que em 
qualquer desses períodos o enfermeiro tenha desempenhado a totalidade das funções inerentes ao 
respectivo posto de trabalho.  
4. Os períodos inferiores a 30 dias, ou que não atinjam os 12 meses, desde que o total atinja, no 

período de 2 anos, 6 meses, reduzem em um ano os prazos referentes à Cláusula 12ª.   
CLÁUSULA 17.ª 

Estágio 
1. O acesso a categorias profissionais com funções de coordenação e chefia poderá ficar dependente 

de um período de estágio que será determinado consoante o tipo de vaga, mas que, em caso algum, 
poderá exceder um ano.  
2. O período de estágio conta para a antiguidade no escalão.  
3. Durante o período de estágio, o enfermeiro tem direito à remuneração que teria se estivesse já na 

categoria.  
4. No caso de não se concretizar a integração na categoria, o enfermeiro manterá todos os direitos da 

carreira de onde provém, passando a receber a retribuição que auferiria se na mesma se tivesse mantido.  
5. Quando o estágio se realize fora da localidade em que se situa o local de trabalho do referido 

enfermeiro poderá, por acordo entre o SAMS do SBSI e o enfermeiro, ser convencionado regime de 
despesas com deslocações diferente do previsto na Cláusula 71ª.  
 

CAPÍTULO III 
DIREITOS, GARANTIAS E DEVERES 

Cláusula 18ª 
Direitos Sindicais 

1. Para exercício da actividade sindical constituem direitos dos enfermeiros:  
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a) Desenvolver a actividade sindical no interior dos SAMS do SBSI, nomeadamente através de 
Delegados Sindicais e Comissões ou Secções Sindicais, legitimados por comunicação do 
respectivo Sindicato;  

b) Eleger em cada local de trabalho o número de Delegados Sindicais que julguem necessários;  
c) Dispor, sendo membros dos Corpos Gerentes de Associações Sindicais, dos Secretariados das 

Comissões ou Secções Sindicais, do tempo necessário para, dentro ou fora do local de trabalho, e 
ainda que noutra Instituição, exercerem as actividades inerentes aos respectivos cargos, sem 
prejuízo de qualquer direito reconhecido por lei ou por este Acordo, designadamente da retribuição 
e do período de férias;  

d) Dispor do tempo necessário ao exercício de tarefas sindicais extraordinárias, por período 
determinado e mediante solicitação devidamente fundamentada da Direcção Sindical, com a 
antecedência mínima de 10 dias, ou de 48 h em situações extraordinárias, sem prejuízo de 
qualquer direito reconhecido por lei ou por este Acordo, designadamente da retribuição e do 
período de férias;  

e) Dispor, a titulo permanente em conjunto com outra organizações sindicais e no interior dos SAMS 
do SBSI, de instalações adequadas ao exercício das funções de Delegados Sindicais e das 
Comissões ou Secções devendo ser, neste último caso, uma sala própria, tendo sempre em conta 
a disponibilidade da área da unidade de trabalho;  

f)     Realizar reuniões, fora do horário de trabalho, nas Instalações dos SAMS do SBSI, desde que 
convocadas nos termos da lei e observadas as normas de segurança adoptadas pela instituição;  

g) Realizar reuniões nos locais de trabalho, durante o horário normal,  até  ao  máximo de quinze 
horas por ano, sem perda de quaisquer direitos consignados na lei ou neste Acordo, sempre que 
assegurem o regular funcionamento dos serviços que não possam ser interrompidos e os de 
contacto com o público;  

h) Afixar no interior da empresa e em local apropriado, reservado para o efeito pela Instituição, 
informações do seu interesse; . 

i)     Não serem transferidos para fora do seu local de trabalho, enquanto membros dos Corpos 
Gerentes de Associações Sindicais, ou para fora da área da sua representação sindical enquanto 
Delegados Sindicais;  

j)    Exigir dos SAMS do SBSI o cumprimento deste Acordo e das leis sobre matéria de trabalho e 
segurança que contemplem situações não previstas neste Acordo ou que se revelem mais 
favoráveis aos enfermeiros.  

2. Os SAMS do SBSI, enviarão ao Sindicato outorgante cópia do organograma dos serviços, bem como 
eventuais alterações, até 30 dias após a respectiva aprovação.  
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CLÁUSULA 19.ª  
Quotização Sindical 

1. Os SAMS do SBSI descontarão na retribuição dos enfermeiros sindicalizados o montante das quotas 
por estes devidas ao Sindicato outorgante e remetê-lo-ão ao mesmo Sindicato até ao dia 10 do mês 
imediatamente seguinte, acompanhado dos elementos referidos no nº 1 da Cláusula 20ª.  

2. O desconto das quotas na retribuição apenas se aplica relativamente aos enfermeiros que na 
declaração individual enviada ao seu Sindicato e aos SAMS do SBSI assim o autorizem.  

3. A declaração referida no número anterior pode ser feita a todo o tempo e conterá o nome e a 
assinatura do enfermeiro, o Sindicato em que está inscrito e o valor da quota estatutariamente 
estabelecida, mantendo-se em vigor até ser revogada.  

4. A declaração de autorização e a da revogação só produzem efeitos a partir do mês imediatamente 
seguinte ao da sua entrega.  

CLÁUSULA 20.ª 
Mapas ou Suportes Magnéticos com a Relação do Pessoal e Quotização Sindical 

1. Os SAMS do SBSI devem enviar ao Sindicato outorgante os mapas de quotização sindical ou suporte 
magnético, de acordo com os impressos ou desenho do suporte, a solicitar à mesma Associação.  

2. Os mapas ou suportes magnéticos devem estar devidamente preenchidos, incluindo os enfermeiros 
ao seu serviço que sejam sócios do Sindicato outorgante, de forma a permitir a conferência dos 
valores entregues, não podendo conter mais elementos do que os legalmente previstos para os 
mapas de pessoal enviados anualmente ao Sindicato e ao Ministério respectivo.  

3. As anomalias eventualmente detectadas nos mapas ou suportes magnéticos, referidas no nº 1, 
devem ser rectificadas nos mapas ou suportes magnéticos correspondentes ao segundo mês em que 
forem verificadas.  

CLAUSULA 21.ª 
Deveres dos SAMS do SBSI 

São deveres dos SAMS do SBSI: 
a) Promover a valorização profissional dos enfermeiros;  
b) Fornecer gratuitamente aos enfermeiros vestuários ou equipamento adequado para o exercício 

das suas funções de acordo com as Normas Internas dos SAMS do SBSI;  
c) Prestar ao Sindicato, em tempo útil, mas não podendo exceder 60 dias, todos os 

esclarecimentos de natureza profissional que lhes sejam pedidos sobre enfermeiros ao seu 
serviço nele inscritos e sobre quaisquer outros factos que se relacionem com o cumprimento do 
presente Acordo.  

d) Proporcionar aos enfermeiros correctas condições de higiene, saúde e salubridade nos locais de 
trabalho e protecção colectiva e individual dos enfermeiros.  
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e) Criar normas que dêem satisfação ao disposto na alínea anterior com o objectivo de 
proporcionar as condições ideais para um ambiente de trabalho salubre, diminuindo e/ou 
evitando os riscos de doenças profissionais e acidentes de trabalho.  

f) Passar ao Enfermeiro, aquando da cessação do contrato de trabalho, seja qual for o motivo, ou 
sempre que aquele o requeira, documento onde conste o tempo que esteve ao seu serviço, 
actividade, funções ou cargos exercidos e todas as referências solicitadas pelo interessado;  

CLÁUSULA 22.ª 
Garantias dos Enfermeiros 

1. É proibido aos SAMS do SBSI: 
a) Oporem-se, por qualquer forma, a que o enfermeiro exerça os seus direitos ou aplicar-lhe sanções 

por causa desse exercício ou pelo cumprimento dos seus deveres sindicais;  
b) Exercerem qualquer tipo de pressão sobre o enfermeiro para que actue no sentido de violar os 

direitos individuais ou colectivos consignados neste A . E. ou na Lei;  
c) Despromoverem ou diminuírem a retribuição do enfermeiro, salvo o disposto na Lei ou neste Acordo;  
d) Despedirem sem justa causa.  

2. Sem prejuízo das atribuições da hierarquia respectiva, é vedado aos SAMS do SBSI interferir na 
autonomia técnica ou desrespeitar as regras deontológicas inerentes ao exercício da profissão de 
enfermagem.  

3. O enfermeiro pode sempre, para salvaguardar da sua responsabilidade, requerer, por escrito, que as 
instruções sejam confirmadas, também por escrito. 

CLÁUSULA 23.ª 
Processo Individual 

1. A cada enfermeiro corresponderá um só processo individual, donde constarão, nomeadamente, os 
elementos relativos à admissão, carreira profissional, níveis de retribuição, funções desempenhadas, 
tarefas especiais realizadas, licenças e sanções disciplinares.  

2.  O processo do enfermeiro pode ser consultado pelo próprio ou, mediante autorização deste, pelas 
estruturas representativas dos trabalhadores, dentro dos limites impostos na Lei no que se refere à 
reserva da intimidade da vida privada e familiar.  

CLÁUSULA 24.ª 
Seguro de Responsabilidade Profissional 

1. Os SAMS do SBSI criarão um seguro de responsabilidade civil adequado para cobertura de danos 
que, por mera culpa ou negligência, forem causados pelos enfermeiros no exercício das funções que 
lhes estão confiadas em virtude dos contratos de trabalho.  

2. Os enfermeiros cumprirão as regras da respectiva apólice, de que lhes será fornecida cópia.  
3. O referido seguro não representa, por parte dos SAMS do SBSI, a renúncia aos seus direitos legais.  

CLÁUSULA 25.ª 
Deveres dos Enfermeiros  
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São deveres dos enfermeiros: 
a) Comparecer no seu local de trabalho, de modo a iniciar este último à hora fixada;  
b) Exercer de forma idónea, diligente, leal, assídua e conscienciosa as suas funções, segundo as 

normas e instruções recebidas e com observância das regras legais e usuais da deontologia da 
profissão e das relações de trabalho, salvo na medida em que essas normas ou instruções 
ofendam os seus direitos e garantias;  

c) Guardar sigilo profissional, de acordo com os termos  e as limitações legais;  
d) Respeitar e fazer-se respeitar por todos aqueles com quem profissionalmente tenham de privar;  
e) Velar pela conservação dos bens, vestuário e equipamentos relacionados com a sua actividade, 

dentro dos limites do desgaste imputável ao uso normal, acidentes e riscos inerentes;  
f) Quando colocados em funções de chefia, e sempre que lhes for solicitado pela respectiva 

hierarquia, informar dos méritos e qualidades profissionais dos trabalhadores sob a sua 
orientação, observando sempre escrupulosa independência e isenção;  

g) Cumprir todas as demais obrigações decorrentes do presente Acordo.   
CLÁUSULA 26.ª  

Transferência do Enfermeiro para outro Local de Trabalho  
1. O SAMS do SBSI pode transferir o Enfermeiro para outro local de trabalho: 
a)  Dentro da mesma localidade; 
b)  Para qualquer localidade do Distrito onde resida, ou ainda para Concelho contíguo daquele ou 

deste, desde que a deslocação não implique um gasto de tempo superior a 60 minutos em 
transportes colectivos. 

2. Nas situações não previstas no nº 1, o SAMS do SBSI custeará também o acréscimo de despesa 
imposta pelas deslocações diárias para e do local de trabalho, implicadas pela transferência para 
outra localidade, no valor correspondente ao custo dos transportes colectivos.  

3. O SBSI custeará sempre as despesas directamente impostas pela mudança de residência do 
trabalhador e das pessoas que com ele coabitem ou estejam a seu cargo, salvo quando a 
transferência for da iniciativa do enfermeiro.  

4. Os enfermeiros de Torres Vedras, Covilhã, Castelo Branco, Tomar, Portimão e Faro não são 
abrangidos ponto 1 da presente cláusula, podendo apenas ser transferidos para outro local, dentro da 
mesma localidade.  

5. Os enfermeiros dos restantes postos, não poderão ser transferidos sem o seu consentimento para os 
postos referidos no ponto 4 da presente cláusula. 

CAPÍTULO IV 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO 

Cláusula 27ª. 
Competências dos SAMS 
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1. Dentro dos limites  deste Acordo e da Lei, compete aos SAMS do SBSI fixar os termos em que o 
trabalho deve ser prestado.  

2. Os SAMS do SBSI poderão elaborar regulamentos internos dos quais constarão normas de 
organização e disciplina do trabalho, dentro dos limites deste Acordo e da Lei.  

3. Os SAMS do SBSI darão conhecimento aos interessados do conteúdo dos regulamentos internos.  
CLÁUSULA 28.ª 

Regimes de Prestação e Duração do Trabalho 
1. São os seguintes os regimes de prestação de trabalho: 
a) Regime de trabalho em tempo completo.  
b) Regime de trabalho em tempo completo prolongado.  
c) Regime de trabalho em tempo parcial.  

2. Os períodos normais de trabalho diário e semanal do regime de trabalho em tempo completo são de 
sete e trinta e cinco horas, respectivamente.  

3. Os períodos normais de trabalho diário e semanal do regime de trabalho de tempo completo 
prolongado são de oito e quarenta horas, respectivamente.  

4. O regime previsto no número anterior será atribuível pelos SAMS do SBSI a enfermeiros que 
exerçam a sua actividade em serviços em que o mesmo se justifique.  

5. Os regimes de trabalho não podem ser unilateralmente alterados pelos SAMS do SBSI, salvo o 
disposto no número 4 desta Clausula, desde que para tal haja um aviso prévio de pelo menos 5 
semanas.  

6.  Sem prejuízo do disposto na alínea b) da Clausula 31ª, o período de trabalho diário apenas poderá 
ultrapassar os limites fixados nos nº 2 e 3 quando se torne necessário assegurar as escalas nos 
respectivos ciclos de horário.  

7. O trabalho realizado nos termos do número anterior integra-se no horário semanal, não conferindo 
direito a acréscimo remuneratório, salvo o previsto nas cláusulas 64ª e 65ª, nem a compensações de 
qualquer outra natureza e não prejudica o recurso à prestação de trabalho suplementar.  

CLÁUSULA 29.ª 
Fixação e Tipos de Horário de Trabalho 

1. Compete aos SAMS do SBSI estabelecer o horário de trabalho dos enfermeiros ao seu serviço, 
dentro dos condicionalismos legais e do estabelecido neste Acordo.  

2. Podem ser estabelecidos os seguintes tipos de horário: 
a) Horário Regular – aquele que é constituído por 5 (cinco) dias consecutivos de trabalho, com direito 

ao descanso semanal e complementar previsto neste Acordo;  
b) Horário por turnos – aquele em que, por necessidade do regular e normal funcionamento de serviço, 

há lugar à prestação de trabalho em que pelo menos dois períodos diários e sucessivos e em que 
os enfermeiros mudam, periódica e regularmente, de um horário de trabalho para o subsequente, 
segundo uma escala pré – estabelecida.  
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3. Não podem ser unilateralmente alterados os horários individualmente acordados, salvo o disposto na 
Clausula 28 nº 5 .  

4. A mudança do tipo de horário deverá ser precedida de consulta aos enfermeiros envolvidos assim 
como à sua Comissão de Sindical.  

5. Após cumprido o estabelecido no ponto nº 4, a mudança do tipo de horário será precedida de um 
aviso prévio de pelos menos 5 (cinco) semanas.  

6. O estabelecimento de horários regulares só é admissível no período compreendido entre as 07h00 e 
as 20h00 . 

CLÁUSULA 30.ª 
Jornada Contínua 

1. Por acordo entre o SAMS do SBSI e os enfermeiros, os horários regulares podem ser cumpridos sob 
a forma de jornada contínua, a qual consiste na prestação ininterrupta do trabalho diário. 

2. Os horários por turnos são, em regra, cumpridos sob a forma de jornada contínua, salvo quando haja 
lugar a acordo diferente entre o SBSI e o enfermeiro. 

3. Na jornada continua os enfermeiros têm direito a um intervalo para refeições de 30 minutos, o qual, 
para todos os efeitos, é considerado como tempo de trabalho. 

CLÁUSULA 31.ª 
Modalidades dos Horários Regulares 

Os horários de trabalho regulares podem ter as seguintes modalidades: 
a) Fixos – aqueles que, exigindo o cumprimento das durações diária e semanal de trabalho, se 

repartem por dois períodos diários, com horas de entrada e saída fixas, separadas por um 
intervalo de descanso não inferior a 30 minutos nem superior a duas horas.  

b) Flexíveis – aqueles em que as horas de início e termo dos períodos de trabalho e de e descanso 
podem ser móveis, havendo, porém, períodos de permanência obrigatória.  

 
CLÁUSULA 32.ª 

Organização e Duração dos Horários de Trabalho por Turnos  
 

1. No regime de trabalho por turnos considera-se que o ciclo de horário se repete no tempo de acordo 
com uma escala.  

2. As escalas de turnos serão estabelecidas por forma que, no respectivo ciclo de horário: 
a) A jornada diária, em regra, não exceda em uma hora a duração normal de trabalho, podendo ir até 

ao limite de três horas;  
b) O somatório dos períodos semanais de trabalho não exceda os limites fixados neste Acordo.  

3. O turno poderá ser interrompido por um intervalo não inferior a trinta minutos nem superior a uma 
hora, de modo a que os enfermeiros não prestem mais de seis horas de trabalho consecutivo, salvo 
no caso de jornada continua.  
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4. A organização do turnos prevê um período de sobreposição entre um turno e o turno seguinte não 
inferior a vinte minutos nem superior a duas horas semanais, que é considerado como serviço 
efectivo para todos os efeitos, contando-se dentro dos limites diário e semanal da prestação de 
trabalho.  

5. Os horários são organizados de forma a garantir sempre dois dias de descanso por semana, em 
regra Sábado e o Domingo.  

6. Nos serviços cujo funcionamento não permite o previsto no número anterior, os horários são 
organizados de forma a consagrar dois dias consecutivos de descanso em cada quatro semanas.  

7. Sempre que seja possível, deverá ser proporcionado aos enfermeiros que pertençam ao mesmo 
agregado familiar o descanso semanal nos mesmos dias.  

8. Para efeito de organização de turnos, considera-se a segunda-feira como 1º dia da semana.  
9. O período intercalar de descanso corresponde ao intervalo entre dois turnos consecutivos e não pode 

ser inferior a doze horas, salvo prévio e expresso acordo do enfermeiro.  
10. A prestação de trabalho suplementar no período intercalar de descanso confere ao enfermeiro o 

direito a retomar o trabalho no turno subsequente apenas quando findo o período de descanso a que 
tem direito, sem prejuízo do tratamento devido ao trabalho suplementar para todos os efeitos.  

11.  Os horários não podem ser alterados com antecedência inferior a 15 dias, salvo com prévio e 
expresso acordo do enfermeiro, ou em situações de comprovada emergência.  

12. São considerados, para efeitos de obrigatoriedade, na organização dos horários de trabalho por 
turnos, todos os feriados nacionais e municipais que recaiam em dias úteis. 

CLÁUSULA 33.ª 
Isenção de Horário de Trabalho 

1. Poderão ser isentos de horário de trabalho, os Enfermeiros com categorias de coordenação e chefia 
e todos aqueles cujas funções o justifiquem.  

2. Os enfermeiros isentos de horário de trabalho têm direito a uma retribuição adicional que não será 
inferior à remuneração correspondente a uma hora de trabalho suplementar por dia, no caso de, em 
média, não excederem em uma hora o seu período normal de trabalho diário; de outra forma, a 
remuneração adicional não será inferior à correspondente a duas horas de trabalho suplementar por 
dia.  

3. A isenção de horário de trabalho não prejudica o direito aos dias de descanso semanal e aos dias 
feriados previstos neste Acordo.  

4. O pagamento da retribuição adicional é devido até três meses depois da isenção terminada, salvo se 
o enfermeiro tiver sido avisado com antecedência de três meses da não renovação do pedido de 
isenção.  

CLÁUSULA 34.ª 
Trabalho Nocturno 
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Para efeitos do presente Acordo, considera-se nocturno o trabalho prestado no período que decorre 
entre as vinte horas de um dia e as sete horas do dia seguinte. 

CLÁUSULA 35.ª 
Trabalho Suplementar 

1. Considera-se trabalho suplementar todo aquele que é prestado fora do horário de trabalho fixado, 
bem como o prestado em dias feriados.  

2. Não se compreende na noção de trabalho suplementar: 
       a)   O trabalho prestado por enfermeiros isentos de horário de trabalho em dia normal de trabalho;  

b)  O trabalho prestado para compensar suspensões de actividade, quando haja acordo entre os      
SAMS do SBSI e os enfermeiros;  

3. A prestação de trabalho suplementar tem de ser previamente autorizada ou posteriormente 
sancionada pela hierarquia respectiva;  

4. O limite máximo de trabalho suplementar em regime de tempo completo é de 12 horas por semana, 
sendo proporcional em caso de trabalho em regime de tempo parcial.  

5.  Para além daqueles limites a realização de trabalho suplementar depende de prévio acordo do 
enfermeiro.  

6. Só em casos imprescindíveis e justificáveis poderá haver recursos a trabalho suplementar  
CLÁUSULA 36.ª 

Regime de Prevenção 
1. Pode ser estabelecido o regime de prevenção  
2. O regime de prevenção é aquele em que os enfermeiros, não estando presencialmente no serviço, 

ficam obrigados a permanecer em locais conhecidos que permitam estabelecer um rápido e eficaz 
contacto dos serviços, de forma a comparecerem no serviço quando chamados, em condições 
normais dentro de uma hora.  

3. A organização das escalas e correspondentes horários dos enfermeiros sujeitos ao regime de 
prevenção são elaboradas com prévia audição dos interessados.  

CAPÍTULO V 
SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE TRABALHO 

SECÇÃO I 
DESCANSO SEMANAL, FERIADOS E FÉRIAS 

CLÁUSULA 37.ª 
Descanso Semanal e Complementar 

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os dias de descanso semanal e complementar são o 
Domingo e o Sábado.  

2. Nos serviços ou funções que exijam laboração continua ou actividade em todos os dias da semana 
ou, ainda , num dos dias de descanso semanal ou complementar, os dias de descanso semanal e 
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complementar são dois, devendo, em cada período de quatro semanas, pelo menos um dos dias de 
descanso coincidir com o Sábado ou Domingo.  

3. O trabalho suplementar prestado em dias de descanso semanal ou complementar confere o direito a 
descanso compensatório respectivo, remunerado e a gozar nos termos da lei.  

CLÁUSULA 37.ª-A 
Descanso compensatório 

1. A prestação de trabalho suplementar em dia útil, em dia de descanso semanal complementar confere 
direito a um descanso compensatório remunerado, correspondente a 25% das horas de trabalho 
suplementar realizado.  

2. A prestação de trabalho suplementar em dias de descanso semanal obrigatório, confere o direito a 
um dia de descanso compensatório remunerado, a gozar num dos 3 (três) dias seguintes.  

3. Na falta de acordo, os dias de descanso compensatório serão fixados pelos SAMS do SBSI. . 
4. Nos casos de prestação de trabalho suplementar em dias de descanso semanal obrigatório motivado 

pela falta imprevista do enfermeiro que deveria ocupar o posto de trabalho no turno/horário seguinte, 
quando a sua duração não ultrapassar duas horas, o enfermeiro terá direito a um descanso 
compensatório de duração igual ao período de trabalho prestado naquele dia, ficando o seu gozo 
sujeito ao regime do nº 6 desta cláusula.  

5. Mesmo que um Enfermeiro tenha de cumprir, como seu dia de trabalho, um dia feriado, esse dia ser-
lhe-á considerado, para efeitos remuneratórios, como trabalho suplementar, conferindo direito a um 
descanso compensatório remunerado correspondente a 25% das horas de trabalho realizado.  

6. O descanso compensatório referido nos nº 1, 4 e 5 desta cláusula é acumulável, vencendo-se 
quando perfizer um número de horas igual ao período normal de trabalho diário, e deve ser gozado 
nos noventa dias seguintes ou, se houver acordo entre o enfermeiro e os SAMS do SBSI, pago, por 
acréscimo à remuneração mensal, com um montante correspondente à retribuição de mais um dia de 
trabalho normal.  

CLAUSULA 38º 
Feriados 

1. Consideram-se Feriados obrigatórios os dias seguintes:  
1 de Janeiro 
Sexta-Feira Santa  
Domingo de Páscoa 
25 de Abril 
1 de Maio 
Corpo de Deus 
10 de Junho 
15 de Agosto 
5 de Outubro  
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1 de Novembro 
1 de Dezembro 
8 de Dezembro 
25 de Dezembro 

2. Além dos Feriados obrigatórios, serão observados a Terça-Feira de Entrudo, o 24 de Dezembro e os 
respectivos feriados municipais .  

CLÁUSULA 39.ª 
Duração do Período de Férias 

1. O direito a férias adquire-se em virtude do trabalho prestado em cada ano civil e vence-se no dia 1 de 
Janeiro do ano civil subsequente, salvo o disposto no número seguinte.  

2. No ano da admissão, o Enfermeiro tem direito, após 6 (seis) meses completos de execução de 
contrato, a gozar dois dias úteis de férias, por cada mês de duração do contrato, até um máximo de 
20 dias úteis.  

3. No caso de sobrevir o termino do ano civil antes de decorrido o prazo referido no número anterior, ou 
antes de gozado o direito a férias, podendo o trabalhador usufrui-lo até 30 Junho do ano civil 
subsequente.  

4. Dos números 2 e 3, não pode resultar para o trabalhador, no mesmo ano civil, o direito ao gozo de 
um período de férias superior a 30 (trinta) dias úteis.  

5. O período de férias é de 25 dias úteis, não podendo o seu gozo efectivo ser substituído por 
compensação económica ou outra, sendo irrenunciável o direito a 20 dias de férias 

6. Todos os períodos de descanso compensatório atribuídos por lei ou por este A.E, poderão, por mútuo 
acordo, ser gozados em acumulação com o período de férias previsto nesta Cláusula  

 

 
CLÁUSULA 40.ª 

Férias dos Enfermeiros em Situação de Suspensão por Impedimento Prolongado 
1. No ano da suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado respeitante ao 

enfermeiro, se se verificar impossibilidade total ou parcial do gozo do direito a férias já vencido, o 
enfermeiro terá direito à retribuição correspondente ao período de férias não gozadas e ao respectivo 
subsídio.  

2. No ano da cessação do impedimento prolongado o enfermeiro terá direito ao período de férias e 
respectivo subsídio que teria vencido em 1 de Janeiro desse ano se tivesse estado ininterruptamente 
ao serviço.  

3. O período de férias, que exceda o número de dias contados desde o seu início e o termo desse ano 
civil, será gozado no decurso do primeiro trimestre do ano imediato. 

CLÁUSULA 41.ª 
Férias dos Enfermeiros em Regime de Licença sem Retribuição 
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1. O direito a férias já vencido não pode ser prejudicado pela utilização do regime de licença sem 
retribuição.  

2. Verificando-se a impossibilidade, total ou parcial, do gozo a férias já vencido, o enfermeiro terá direito 
à retribuição correspondente ao período de férias não gozado e respectivo subsídio.  

3. No ano do regresso ao serviço, após o gozo de licença sem retribuição, o enfermeiro terá direito ao 
período de férias e respectivo subsídio que teria vencido em 1 de Janeiro desse ano se tivesse 
estado ininterruptamente ao serviço, descontando-se, porém, os dias de férias que, porventura tenha 
gozado nesse ano ao serviço de outra entidade patronal.  

CLÁUSULA 42.ª 
Férias no Ano da Cessação do Contrato 

1. Cessando o contrato de trabalho por qualquer motivo, incluindo a morte do enfermeiro, os SAMS do 
SBSI pagarão a retribuição e o subsidio correspondente ao período de férias vencido, se o 
enfermeiro ainda as não tiver gozado, e, bem assim, a retribuição e o subsidio de férias proporcionais 
ao tempo de trabalho prestado no ano da cessação do contrato.  

2. O período de férias não gozado por motivo de cessação do contrato conta-se sempre para efeitos de 
antiguidade.  

CLÁUSULA 43.ª 
Férias Seguidas ou Interpoladas 

1. As férias deverão ser gozadas sem interrupção, podendo, porém os SAMS do SBSI e o Enfermeiro 
acordar em que as férias sejam gozadas interpoladamente, desde que pelo menos metade seja 
gozada sem interrupção e sem prejuízo do número seguinte.  

2. O gozo de férias nas situações em que o Enfermeiro não tenha definido os dias de efectiva 
actividade nos SAMS do SBSI e se encontre em regime de tempo parcial, far-se-á de acordo com a  
regra da proporcionalidade tomando como referência um horário regular de 35 horas, a que 
corresponde 25 dias úteis de férias.  

 
 
 
 
 
 

 
CLÁUSULA 44.ª 

Marcação do Período de Férias 
1. A nenhum enfermeiro pode ser imposto o gozo de férias fora do período compreendido entre 2 de 

Maio e 31 de Outubro, salvo nos casos previstos neste Acordo.  

Dias de actividade por semana 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dias de férias coincidentes com 
actividade nos SAMS do SBSI 

5 

10 

15 

20 

25 
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2. As férias serão marcadas segundo um plano que assegure o funcionamento dos serviços e permita, 
rotativamente, a utilização dos meses de Maio a Outubro por cada enfermeiro.  

3. A marcação do período de férias deve ser feita por acordo entre os enfermeiros e os SAMS do SBSI.  
4. Na falta e acordo, caberá aos SAMS do SBSI a elaboração do mapa de férias.  

CLÁUSULA 45.ª 
Alteração da Marcação do Período de Férias 

1. A elaboração dos períodos de férias já estabelecidos e a interrupção dos já iniciados são permitidas 
com fundamento em justificadas razões do enfermeiro ou em necessidade imperiosa dos SAMS do 
SBSI.  

2. Quando o enfermeiro for transferido de serviço ou de local de trabalho, após a marcação do seu 
período  de férias, este só poderá ser alterado com o seu acordo.  

CLÁUSULA 46.ª 
Férias do Agregado Familiar 

Os enfermeiros pertencentes ao mesmo agregado familiar, que se encontrem ao serviço dos SAMS 
do SBSI, têm direito a gozar férias simultaneamente, sem prejuízo do disposto no nº 2 da Cláusula 44ª 
e dos interesses dos demais enfermeiros.  

CLÁUSULA 47.ª 
Interrupção de Férias 

1. Em caso de doença ou parto, durante o gozo de férias, serão as mesmas interrompidas, 
considerando-se como não gozadas na parte restante.  

2. O enfermeiro deverá comunicar imediatamente o dia do início do evento, bem como o do seu termo, 
podendo os SAMS do SBSI exigir prova do facto comunicado, para o que o enfermeiro deverá 
sempre indicar a morada onde pode ser encontrado.  

3. A interrupção prevista no nº 1 conta-se a partir da data do evento, mas quando o enfermeiro por 
motivos que lhe sejam imputáveis, não o comunicar imediatamente, a interrupção conta-se a partir da 
comunicação.  

4. O gozo de férias prosseguirá após o termo da situação de doença e, no caso de parto, após o termo 
do período de faltas por maternidade, salvo acordo em contrário entre os SAMS do SBSI e o 
enfermeiro sem ofensa dos direitos dos restantes enfermeiros.  

5. No caso do número anterior, os dias de férias por gozar que excedam o número de dias contados 
entre o reinício das férias e o termo do ano civil em que este se verifique serão gozados no 1º 
trimestre do ano civil subsequente.  

6. Se a situação que determina a interrupção das férias se prolongar para além do 1º trimestre do ano 
civil subsequente, o enfermeiro terá direito à retribuição correspondente ao período de férias não 
gozado.  

7. O disposto nos números anteriores aplica-se às situações de luto, por falecimento de pais, filhos, pais 
e filhos adoptivos, cônjuge não separado de pessoas e bens ou irmãos do enfermeiro, e ainda de 
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pessoa que viva em condições análogas às dos cônjuges há mais de dois anos, pelos períodos 
estabelecidos nas alíneas c) e d) do nº 2 da Cláusula 49ª .  

SECÇÃO II 
FALTAS 

CLÁUSULA 48.ª 
Definição de Faltas 

1. Falta é a ausência do Enfermeiro no local de trabalho a que está obrigado.  
2. No caso de ausência do Enfermeiro, por períodos inferiores ao período normal de trabalho a que está 

obrigado, os respectivos tempos serão adicionados para determinação dos períodos normais de 
trabalho diário em falta.  

 
CLÁUSULA 49.ª 
Tipos de Faltas 

1. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas. 
2. São consideradas faltas justificadas: 

a) Casamento 
b) Por falecimento de familiar; 
c) Dadas como trabalhador-estudante  
d) Doença 
e) Acidente em Serviço ou Doença Profissional 
f) Para reabilitação profissional  
g) Faltas para cumprimento de obrigações 
h) Para assistência inadiável e imprescindível a membros do seu agregado familiar 
i) Ausências não superiores a 4 horas para assistência escolar a filhos menores uma vez por 

trimestre 
j) Dadas pelos Enfermeiros eleitos para as estruturas de representação colectiva 
k) Dadas pelos Enfermeiros candidatos a eleições para cargos públicos durante o período legal da 

respectiva campanha eleitoral 
l) Nascimento 
m) Consultas Pré-Natais e Amamentação 
n) Adopção  
o) Para assistência especial a filhos 
p) Maternidade ou Paternidade 
q) Faltas autorizadas ou aprovadas pelos SAMS 

CLÁUSULA 49.ª-A 
Faltas Justificadas 

1 - Por casamento;  
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a) Por ocasião do casamento, o Enfermeiro pode faltar 15 dias seguidos; 
b) O exercício da faculdade prevista no número anterior depende de comunicação aos SAMS feita com, 

pelo menos, 5 dias de antecedência relativamente à data em que pretende iniciar o período de faltas. 
c) As faltas por casamento são equiparadas a serviço efectivo, mas implicam a perda do subsídio de 

refeição. 
2 - Por falecimento de familiar;  
a) Cinco dias consecutivos por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens, pais, filhos, 

pais e filhos adoptivos, padrasto e madrasta, enteados, sogros, genros e noras; 
b) Dois dias consecutivos por falecimento de avós, bisavós, netos e bisnetos do Enfermeiro ou do 

cônjuge, irmãos e cunhados, bem como outro parente ou afim na linha recta ou em 2º grau da linha 
colateral do Enfermeiro; 

c) O disposto na primeira parte da alínea a) é também aplicável em caso de falecimento de pessoa que 
viva em união de facto ou economia comum com o Enfermeiro. 

d) Se no dia do conhecimento dos eventos previstos nas alíneas a) e b) o enfermeiro estiver ao serviço, 
esse dia não conta para o computo do número de dias a que o enfermeiro tiver direito a faltar. 

e) As faltas por nojo, poderão em caso de haver lugar a autópsia ou a transladação, ter inicio a definir  
caso a caso.  

f) A ausência ao serviço por motivo de falecimento de familiar ou equiparado deve ser justificada aos 
SAMS logo que possível.  

g) As faltas por  falecimento de familiar ou equiparado são consideradas serviço efectivo, mas implicam 
a perda do subsídio de refeição.  

 
 
3 - Faltas dadas como trabalhador-estudante  
As faltas dadas pelo Enfermeiro como trabalhador-estudante regem-se pelo Capitulo VII deste acordo de 
empresa. 
4 - Por doença;  
a) O Enfermeiro pode faltar ao serviço por motivo de doença devidamente comprovada. 
b) De acordo com as normas em vigor nos SAMS do SBSI, as faltas dadas por doença, até ao limite de 

2 dias seguidos, são justificadas mediante comprovação de doença, por declaração médica, a 
entregar no dia da apresentação. 

c) As faltas por doença descontam na antiguidade para efeitos de promoção de antiguidade quando 
ultrapassem 22 dias úteis seguidos ou interpolados em cada ano civil. 

d) As faltas por doença implicam sempre a perda do subsídio de refeição. 
5 - Por acidente em serviço ou doença profissional;  
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As faltas por acidente em serviço incluindo o ocorrido em deslocação em serviço e pelo período 
assumido pela seguradora, ou doença profissional reconhecida pela entidade competente, 
comprovadamente adquirida nos SAMS do SBSI, não implicam desconto na antiguidade.  

6 - Para reabilitação profissional;  
 As faltas dadas para reabilitação profissional decorrente de acidente em serviço, nos SAMS do SBSI 
não implicam desconto na antiguidade enquanto estiverem cobertos pela baixa do seguro respectivo.  

7 - Faltas para cumprimento de obrigações  
a) Consideram-se justificadas as faltas motivadas pelo cumprimento de obrigações legais ou por 

imposição de autoridade judicial, policial ou militar.  
b) As dadas pelos Enfermeiros que sejam candidatos à eleição para cargos sindicais nos limites 

previstos do Capitulo III sobre direitos sindicais e da Lei Geral aplicável.  
8 - Faltas para assistência inadiável e imprescindível a membros do seu agregado familiar  
a) Os Enfermeiros têm direito a faltar ao trabalho até 15 dias por ano para poderem assistir ao cônjuge 

ou equiparado, ascendentes, descendentes, adoptados ou confiados à guarda e enteados, menores 
com mais de 10 anos e deficientes, em regime de tratamento ambulatório, quando comprovadamente 
o Enfermeiro seja a pessoa mais adequada para o fazer. 

b) Aos 15 dias previstos no número anterior acresce 1 dia por cada filho, adoptado ou enteado além do 
primeiro 

c) As faltas a que se refere o presente ponto implicam a perda do subsídio de refeição. 
d) As horas utilizadas para a assistência, são justificadas e convertidas através da respectiva soma em 

dias completos de faltas e produzem os efeitos das faltas para assistência a familiares.  
e) As faltas por assistência até ao limite de 2 dias seguidos, são justificadas mediante apresentação de 

declaração médica comprovativa da doença, do familiar ou familiares não determinando a perda de 
quaisquer direitos, ficando a remuneração correspondente a esses dias dependente da avaliação da 
chefia directa. 

f) As ausências desde que não inferiores a metade da jornada de trabalho, não implicam a perda do 
subsídio de refeição. 

9 - Ausências não superiores a 4 horas  
As ausências não superiores a 4 horas e só pelo tempo estritamente necessário, justificado pelo 
responsável pela educação de menor, uma vez por trimestre, para deslocação à escola tendo em vista 
inteirar-se da situação educativa do filho menor 
10 - Faltas dadas pelos Enfermeiros eleitos para as estruturas de representação colectiva  
Estas faltas regem-se pelo que está expresso no Capitulo III 
11 – Faltas dadas pelos Enfermeiros candidatos a eleições para cargos públicos durante o período 
legal da respectiva campanha eleitoral são justificadas nos limites da Lei aplicável  
12 - Por maternidade ou paternidade;  

As faltas por maternidade ou paternidade regem-se pelo Capitulo XI, Secção III deste AE. 



Boletim do Trabalho e Emprego, 1ª. Série, nº21, 8/6/2007 Página 23 
 

13 - Por nascimento;  
As faltas por nascimento regem-se pelo Capitulo XI, Secção III deste AE. 
14 - Para consultas pré-natais e amamentação;  
As faltas para consultas pré-natais e amamentação e aleitamento regem-se pelo Capitulo XI, Secção III 
deste AE. 
15 - Por adopção;  
As faltas por adopção regem-se pelo Capitulo XI, Secção III deste AE. 
16 - Para assistência especial a filhos;  
As faltas para assistência especial a filhos, filhos do cônjuge que com este residam e adoptados, 
menores de 6 anos, regem-se pelo disposto, no Capitulo XI deste AE. 

CLÁUSULA 49.ª - B 
Faltas justificadas autorizadas ou aprovadas pelos SAMS do SBSI 

São consideradas faltas autorizadas ou aprovadas pelos SAMS do SBSI, nomeadamente:  
- o dia 24 de Dezembro; 
- e também as: 

1 - Faltas para doação de sangue   
a) O Enfermeiro que pretenda dar sangue benevolamente tem direito a faltar ao serviço pelo tempo 

necessário para o efeito, até 1 dia de trabalho, mediante prévia autorização.  
b) A autorização referida no número anterior só pode ser denegada com fundamento em motivos 

urgentes e inadiáveis decorrentes do funcionamento do serviço. 
c) As faltas por motivo de doação de sangue não implicam a perda de quaisquer direitos ou regalias. 
2 - Faltas por socorrismo  
a) O Enfermeiro que pertença a associações humanitárias, tem direito a faltar ao serviço durante os 

períodos necessários, dentro dos limites da Lei para acorrer a incêndios ou quaisquer outros 
acidentes ou eventos catástrofes em que a sua presença seja exigida pelos regulamentos aplicáveis 
em território nacional. 

b) As faltas previstas no número anterior são justificadas mediante apresentação de declaração da 
respectiva associação no prazo de dois dias úteis contados após o regresso ao serviço do 
Enfermeiro. 

c) As faltas para socorrismo não implicam a perda de quaisquer direitos ou regalias.  
3 – Ausências justificadas por conta do período de férias  
a) O Enfermeiro pode ausentar-se 2 dias por mês por conta do período de férias no limite de  5 dias por 

ano. 
b) As ausências previstas no número anterior relevam, segundo opção do interessado, no período de 

férias do próprio ano.  



Boletim do Trabalho e Emprego, 1ª. Série, nº21, 8/6/2007 Página 24 
 

c) O Enfermeiro que pretenda faltar ao abrigo da alínea a) deve participar essa intenção ao superior 
hierárquico competente, por escrito, com a antecedência máxima possível, podendo este recusar, 
fundamentadamente, a autorização, atento o interesse do serviço. 

4 - Faltas por Situação de prisão  
 As faltas dadas por motivo de prisão preventiva, serão apenas classificadas, após transitado em julgado 
da sentença em que o enfermeiro é arguido sendo justificadas ou injustificas consoante o enfermeiro seja 
absolvido ou condenado 

CLÁUSULA 50.ª 
Comunicação e Prova de Faltas  

1. As faltas justificadas, quando previsíveis, serão obrigatoriamente comunicadas aos SAMS do SBSI 
com a maior antecedência possível.  

2. Quando imprevisíveis, as faltas justificadas serão obrigatoriamente comunicadas aos SAMS do SBSI 
logo que possível.  

3. Os SAMS do SBSI podem, em qualquer caso de falta justificada, exigir ao enfermeiro prova dos 
factos invocados para a justificação.  

4. O não cumprimento das obrigações impostas nos números anteriores torna as faltas injustificadas. 
5. Nas diligências que eventualmente efectue para confirmar a justificação apresentada os SAMS do 

SBSI recorrerão aos procedimentos para o efeitos julgados mais adequados, não podendo, porém, 
violar o direito à reserva da intimidade da vida privada do enfermeiro.  

6. Os SAMS do SBSI podem, nos quinze dias seguintes à comunicação referidas no número 1 e no 
número 2, exigir ao enfermeiro prova dos factos invocados para a justificação.  

7. Quando a justificação se deva a doença do enfermeiro, pode a mesma ser fiscalizada, por médico 
nomeado pelos SAMS do SBSI.  

 

 
CLÁUSULA 51.ª 

Efeitos das Faltas Justificadas 
1. As faltas justificadas não determinam perda ou prejuízo de quaisquer direitos ou garantias do 

enfermeiro, salvo o disposto na Lei e no presente Acordo.  
2. As faltas dadas por motivo de doença ou acidente de trabalho determinam perda de retribuição no 

valor correspondente ao subsidio de doença que o Enfermeiro venha a receber da Segurança Social 
ou Companhia em que esteja segurado.  

3. A retribuição dos dois primeiros dias de faltas justificadas por doença, poderão ser pagos 
integralmente pelos SAMS do SBSI mediante parecer da respectiva chefia directa.  

CLÁUSULA 52.ª 
Efeitos das Faltas Injustificadas 
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As faltas injustificadas determinam sempre perda de retribuição correspondente ao período de ausência, 
o qual será descontado, para todos os efeitos, na antiguidade do Enfermeiro.  

CLÁUSULA 53.ª 
Efeitos das Faltas no Direito a Férias 

1. As faltas, justificadas ou injustificadas, não têm qualquer efeito sobre o direito a férias do enfermeiro, 
salvo o disposto no número seguinte.  

2. Nos casos em que as faltas determinem perda de retribuição, esta poderá ser substituída, se o 
enfermeiro expressamente assim o preferir, por perda de dias de férias, na proporção de um dia de 
férias por cada falta, até ao limite de um terço do período de férias a que o enfermeiro tiver direito e 
sem prejuízo do pagamento, por inteiro, do subsídio de férias.  

SECÇÃO III 
SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO TRABALHO POR IMPEDIMENTO PROLONGADO 

CLÁUSULA 54.ª 
Suspensão por Impedimento Prolongado respeitante ao Enfermeiro 

1. Quando o enfermeiro esteja temporariamente impedido por facto que não lhe seja imputável, 
nomeadamente, doença ou acidente, e o impedimento se prolongue por mais de um mês, cessam os 
direitos, deveres e garantias das partes, na medida em que pressuponham a efectiva prestação de 
trabalho, sem prejuízo do disposto na Cláusula 95.ª.  

2. O tempo de suspensão conta-se para todos os efeitos de antiguidade, conservando o enfermeiro o 
direito ao lugar.  

3. O disposto no n.º1 começará a observar-se, mesmo antes de expirado prazo de um mês, a partir do 
momento em que haja a certeza ou se preveja com segurança que o impedimento terá a duração 
superior àquele prazo.  

4. O contrato caducará no momento em que se torne certo que o impedimento é definitivo, sem prejuízo 
das disposições aplicáveis sobre segurança social.  

 
CLÁUSULA 55.ª 

Verificação de Justa Causa de Rescisão durante a Suspensão 
A suspensão não prejudica o direito de, durante ela, qualquer das partes rescindir o contrato, 

ocorrendo justa causa.  
CLÁUSULA 56.ª 

Regresso do Enfermeiro 
1. Terminado o impedimento, o enfermeiro deve, dentro de quinze dias, informar por escrito os SAMS 

do SBSI desse facto e do dia em que, nos quinze dias subsequentes, pretende retomar o serviço, 
salvo nos casos de doença, em que terá de regressar no dia imediato ao da alta. O enfermeiro 
retomará o serviço no local de trabalho em que anteriormente estava colocado.  
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2. A falta de informação tempestiva pelo enfermeiro do fim do impedimento, salvo razões que não lhe 
sejam imputáveis, fá-lo-á incorrer em faltas injustificadas.  

3. A falta de tempestiva apresentação ao serviço coloca o enfermeiro em regime de faltas.  
CLÁUSULA 57.ª 

Licença sem Retribuição 
1. Ao enfermeiro pode ser concedida, a seu pedido, licença sem retribuição, por período determinado. 
2. O enfermeiro conserva o direito ao lugar e o período de licença conta-se para os efeitos de 

antiguidade, salvo acordo escrito em contrário.  
3. Durante o mesmo período, cessam os direitos, deveres e garantias das partes, na medida em que 

pressuponham a efectiva prestação de trabalho, sem prejuízo do disposto no regime de segurança 
social.  

CLÁUSULA 58.ª 
Greve e Serviços Mínimos Essenciais 

A greve e os serviços mínimos essenciais são regulados nos termos da Lei e deste Acordo  
 

CAPÍTULO VI 
RETRIBUIÇÃO 

CLÁUSULA 59.ª 
Princípios Gerais 

1. A retribuição dos enfermeiros, definida neste Capítulo, substituirá integralmente a prevista nos 
contratos individuais de trabalho pré-existentes, nos casos referidos no n.º 2 da Cláusula 2.ª.  
 

2. A tabela salarial é composta por 16 escalões, aos quais correspondem índices, conforme Anexo I.  
CLÁUSULA 60.ª 

Definição de Retribuição 
1. Só se considera retribuição aquilo a que, nos termos deste Acordo, das normas que o regem ou dos 

usos, o enfermeiro tem direito como contrapartida do seu trabalho.  
2. A retribuição compreende a remuneração base e todas as outras prestações regulares e periódicas 

feitas, directa ou indirectamente, em dinheiro ou em espécie.  
3. Até prova em contrário, presume-se constituir retribuição toda e qualquer prestação dos SAMS do 

SBSI ao enfermeiro.  
4. Para os efeitos deste Acordo, considera-se ilíquido o valor de todas as prestações pecuniárias nele 

estabelecidas.  
CLÁUSULA 61.ª 

Classificação da Retribuição 
1. Para os efeitos deste Acordo entende-se por retribuição de base a prevista neste Acordo para cada 

escalão.  
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2. A retribuição mensal efectiva compreende:  
a) A retribuição de base; 
b) Qualquer outra prestação paga mensalmente e com carácter de permanência por imperativo 

da Lei ou deste Acordo. 
3. Não se consideram, para os efeitos do número anterior, as remunerações devidas a título de:  

a) Trabalho suplementar; 
b) Subsídio de prevenção; 
c) Ajudas de custo e outros abonos, nomeadamente os devidos por viagens, deslocações, 

transportes, instalação e outros equivalentes; 
d) Subsídios infantil e de estudos; 
e) Subsídios de refeição. 

CLÁUSULA 62.ª 
Tempo e Forma de Pagamento 

1. As prestações devidas a título de retribuição serão satisfeitas por inteiro no decurso do mês a que 
digam respeito ou na data em que devam ser pagas.  

2. Os SAMS do SBSI poderão efectuar o pagamento por meio de cheque bancário, vale postal ou 
depósito bancário à ordem do respectivo enfermeiro.  

3. No acto de pagamento da retribuição os SAMS do SBSI  devem entregar ao enfermeiro documento 
onde conste o seu nome completo, categoria e escalão de retribuição, número de inscrição na 
Segurança Social, período a que a retribuição respeita, discriminação da modalidade das prestações 
remuneratórias, importâncias relativas à prestação de trabalho suplementar ou nocturno, bem como 
os descontos e deduções devidamente especificados, com a indicação do montante líquido a 
receber.  

 
 

 
CLÁUSULA 63.ª 

Cálculo da Retribuição Horária e Diária 
1. A retribuição horária é calculada de acordo com a seguinte fórmula:  

RM X 12 
52 X n 

 sendo RM o valor da retribuição mensal efectiva e n o período normal de trabalho semanal. 
2. A retribuição diária dos enfermeiros, nos regimes de trabalho de tempo completo e tempo completo 

prolongado, é igual a 1:30 da retribuição mensal efectiva.  
3. A retribuição diária dos enfermeiros em regime de tempo parcial é calculada, relativamente a cada 

dia em que preste serviço, em função do número de horas prestadas nesse dia.  
CLÁUSULA 64.ª 



Boletim do Trabalho e Emprego, 1ª. Série, nº21, 8/6/2007 Página 28 
 

Remuneração de Trabalho Nocturno 
1. A remuneração de trabalho nocturno, prestado em dias úteis, dentro do horário semanal normal é 

superior em 50% à remuneração a que dá direito ao trabalho equivalente prestado durante o dia.  
2. A remuneração do trabalho normal nocturno prestado aos Sábados depois das 20 horas e Domingos 

é superior em 100% à remuneração correspondente a igual tempo de trabalho normal diurno 
prestado em dias úteis.  

CLÁUSULA 65.ª 
Remuneração do Trabalho Normal aos Sábados e Domingos 

A remuneração do trabalho normal diurno prestado aos Sábados depois das 13 horas e aos 
Domingos é superior em 50% à remuneração da que caberia por trabalho prestado em idênticas 
condições fora desses dias.  

CLÁUSULA 66.ª 
Remuneração de Trabalho Suplementar 

1. O trabalho suplementar, prestado em dia normal de trabalho, será retribuído nos termos seguintes:  
a) Diurno: 

1ª hora 
Retribuição/hora acrescida de 50% = 150% 
2ª hora e subsequentes 
Retribuição/hora acrescida de 75% = 175% 

b) Nocturno 
1ª hora 
Retribuição/hora acrescida de 87,5% = 187,5% 
2ª hora e subsequentes 
Retribuição/hora acrescida de 118,75% = 218,75% 

2. Sempre que o trabalho suplementar seja igual ou superior a quatro horas, por antecipação ou 
prolongamento do horário normal diário, o enfermeiro tem direito a um subsídio de refeição que 
acresce ao referido na Cláusula 70.ª.  

3. O trabalho suplementar prestado em dias de descanso semanal, complementar e em feriados dá 
direito a uma retribuição calculada nos termos da fórmula seguinte e que acresce à retribuição 
mensal efectiva:  

2 X Rhn X T 
 sendo Rhn = valor da retribuição da hora normal 
 e T = número de horas de trabalho prestado em cada um desses dias. 
4. Sempre que o enfermeiro preste trabalho em dias de descanso semanal, complementar e em 

Feriados, terá direito a um subsídio de refeição, sem prejuízo do estabelecido no n.º 2.  
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CLÁUSULA 67.ª 
Retribuição dos Enfermeiros em função dos Regimes de Prestação de Trabalho 

1. Aos enfermeiros em regime de tempo completo é devida a retribuição base constante do Anexo I. 
2. Os Enfermeiros em regime de tempo completo prolongado serão remunerados com um acréscimo de 

25% sobre o escalão em que estão colocados.  
3.  A retribuição base dos enfermeiros que prestam serviço em regime de tempo parcial é calculada 

proporcionalmente ao período normal de trabalho em regime de tempo completo.  
Cláusula 68 ª 

Retribuição e Subsídios de Férias 
1. Os enfermeiros têm direito a receber, durante as férias, uma retribuição igual à que receberiam se 

estivessem ao serviço.  
2. Por cada dia de férias a que o enfermeiro tiver direito, ser-lhe-á liquidado 1/25 da retribuição mensal 

efectiva, a título de subsídio de férias.  
3. Sem prejuízo do número seguinte, o valor do subsídio de férias será sempre o da maior retribuição 

mensal efectiva que ocorrer no ano do gozo das férias.  
4. A retribuição e o subsídio de férias serão pagos de uma só vez e antes do seu início.  

CLÁUSULA 69.ª 
Subsídio de Natal 

1. Os enfermeiros têm direito a um subsídio correspondente a um mês de valor igual à maior retribuição 
mensal efectiva que ocorrer no ano a que respeitar, que se vence no dia 15 de Dezembro, e que será 
pago, por antecipação, conjuntamente com a retribuição do mês de Novembro.  

2. Em caso de suspensão de prestação de trabalho, por impedimento prolongado, ou ao abrigo da 
Cláusula 57.ª o enfermeiro terá direito no ano em que a suspensão tiver início, a um subsídio de 
Natal proporcional ao tempo de trabalho prestado nesse ano, salvo se já estiver ao serviço na data 
do vencimento do subsídio.  

3. No ano de admissão, o enfermeiro terá direito a um subsídio de Natal proporcional ao tempo de 
trabalho prestado nesse ano.  

4. Cessando, por qualquer forma, o contrato de trabalho, nomeadamente por morte do enfermeiro, 
antes da época do pagamento do subsídio de Natal, aplica-se o disposto no n.º 2 desta Cláusula.  

CLÁUSULA 70.ª 
Subsídio de Refeição 

1. Aos Enfermeiros é atribuído, por dia de trabalho efectivamente prestado, um subsidio de refeição 
€8,66  

2. Os enfermeiros em regime de tempo parcial têm direito a um subsídio de refeição de valor 
proporcional ao horário em regime de tempo completo  

3. Quando o enfermeiro, por motivo de deslocação, receba ajudas de custo que incluam o pagamento 
de almoço, não receberá a verba prevista nos números anteriores.  
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CLÁUSULA 71.ª 
Despesas em Deslocações 

1. Os enfermeiros que tenham de se deslocar em serviço para fora da localidade em que se situa o 
respectivo local de trabalho têm direito a ser reembolsados das inerentes despesas.  

2. As despesas de transporte serão compensadas nas condições seguintes:  
a) Será pago pelos SAMS do SBSI o preço da viagem; 
b) Nas viagens por avião será utilizada a classe turística; 
c) Nas viagens de comboio ou via marítima será utilizada a 1.ª classe; 
d) Quando for utilizado automóvel do enfermeiro, os SAMS do SBSI pagar-lhe-ão por Km 0,30 

x preço da gasolina s/ chumbo 98 octanas, o qual englobará todas as despesas inerentes à 
utilização do veículo, nomeadamente seguros que cubram a eventual responsabilidade civil 
dos SAMS do SBSI para com terceiros, bem como a indemnização dos danos próprios do 
veículo utilizado; 

e) Só poderão ser efectuadas deslocações em automóvel do enfermeiro mediante acordo entre 
este e os SAMS do SBSI. 

3. As despesas de alojamento serão reembolsadas contra apresentação do respectivo recibo 
comprovativo.  

4. As despesas de alimentação e as restantes despesas ordinárias serão cobertas por uma ajuda de 
custo diária do seguinte valor:  

a) Em território português……….€46,50 
b) No estrangeiro………………...€162,71 

5. Nos dias de partida e de chegada, a ajuda de custo prevista no número anterior será reduzida a 
metade, se a partida se verificar depois das 13,00 horas ou a chegada ocorrer antes daquela hora. 

6. Nas deslocações que impliquem uma refeição, será sempre pago o almoço ou o jantar, desde que a 
chegada se verifique, respectivamente, depois das 13h00m ou das 20h00m, sendo, para o efeito, 
abonada uma ajuda de custo de € 14,45.  

7. Para além do previsto nos anteriores números 4 a 6, os SAMS do SBSI reembolsarão o enfermeiro 
das despesas extraordinárias comprovadamente efectuadas, impostas pelo cabal desempenho da 
sua missão.  

8. Os enfermeiros que tenham de se deslocar em serviço dentro da localidade em que se situa o 
respectivo local de trabalho serão reembolsados das despesas impostas pela deslocação.  

9. A pedido do enfermeiro, ser-lhe-ão adiantadas as importâncias relativas às despesas previstas nesta 
Cláusula.  

10. Os enfermeiros em deslocação para fora da localidade em que se situa o respectivo local de trabalho 
beneficiarão de um seguro de acidentes pessoais de € 133.431,29.  

11. Sempre que a deslocação referida no n.º 1 ocorra no Continente ou Inter--Ilhas das Regiões 
Autónomas dos Açores e Madeira e se prolongue por um período superior a uma semana, o 
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enfermeiro, caso pretenda deslocar-se à sua residência, terá direito ao pagamento das despesas de 
deslocação de e para a sua residência, durante os fins de semana que nesse período ocorrerem, não 
havendo nesse caso, lugar ao pagamento de ajudas de custo, sem prejuízo do disposto no n.º 5 
desta Cláusula.  

12. Tratando-se de deslocações de e para as Regiões Autónomas ou para o Estrangeiro, e que se 
prolonguem por um período superior a 4 semanas, o enfermeiro terá direito por cada período, ao 
pagamento das despesas de deslocação de e para sua residência.  

13. Os valores das ajudas de custo referidos nos números 4 e 6 serão revistos anualmente, em conjunto 
com a tabela salarial.  

CLÁUSULA 72.ª 
Retribuição do Regime de Prevenção 

1. O enfermeiro em regime de prevenção, fora do seu período de trabalho normal, tem direito a receber 
uma remuneração correspondente a 25% das importâncias que seriam devidas por igual tempo de 
trabalho suplementar referente ao escalão 1.  

2. O regime de prevenção considera-se imediatamente interrompido com a notificação, por meios 
idóneos, para comparecer no local de trabalho, passando a seguir-se o respectivo regime de trabalho 
suplementar.  

3. Os valores referidos nos números anteriores não são acumuláveis entre si.  
4. As despesas comprovadamente efectuadas com a deslocação são custeadas pelos SAMS do SBSI.  
5. No caso de tal deslocação ser efectuada em transporte próprio, o enfermeiro tem direito a ser pago 

de acordo com o constante na alínea d) do n.º2 da cl.ª 71.ª.  
 
 

CAPÍTULO VII 
TRABALHADOR ESTUDANTE 

Cláusula 73 ª 
Trabalhador Estudante 

1. Os Enfermeiros Estudantes beneficiam dos direitos conferidos na Lei . 

2. Os benefícios previstos nesta Clausula não são acumuláveis com os benefícios previstos nas 
Clausulas, 93ª e 109ª A  

CAPÍTULO VIII 
SANÇÕES E REGIME DISICPLINAR 

Cláusula 74ª 
Âmbito de Aplicação 

As infracções disciplinares ficam sujeitas ao disposto no presente Capitulo  
Cláusula 75ª 

Poder Disciplinar 
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1. A competência em matéria de poder disciplinar pertence à Direcção do SBSI, que decidirá sob 
proposta do Conselho de Gerência dos SAMS do SBSI.  

2. O poder disciplinar exerce-se mediante processo disciplinar, salvo no caso de repreensão verbal.  
CLÁUSULA 76.ª 

Prescrição de Infracção Disciplinar 
 A infracção disciplinar prescreve ao fim de um ano, a contar do momento em que teve lugar ou logo 
que cesse o contrato de trabalho.  

CLÁUSULA 77.ª 
Sanções Aplicáveis   

1. O SBSI pode aplicar, dentro dos limites fixados nesta Cláusula, as seguintes sanções disciplinares: 
a) Repreensão  
b) Repreensão Registada  
c) Sanção Pecuniária  
d) Perda de dias de férias  
e) Suspensão do trabalho com perda de retribuição e de antiguidade 
f) Despedimento com justa causa  

2. As sanções pecuniárias aplicadas a um Enfermeiro, por infracções praticadas no mesmo dia, não 
podem exceder um quarto da retribuição diária, e, em cada ano civil, a retribuição correspondente a 
dez dias. 

3. A perda de dias de férias não pode por em causa o gozo de 22 dias úteis de férias. 
4. A suspensão de trabalho, com perda de retribuição, não pode exceder 30 dias seguidos por cada 

infracção e, em cada ano civil, o total de 60 dias seguidos.  
5. A sanção disciplinar deve ser proporcional à gravidade da infracção e à culpabilidade do arguido, 

tomando-se ainda em conta a sua personalidade, antiguidade, passado disciplinar e outras 
circunstâncias atendíveis. 

6. Não pode aplicar-se mais de uma sanção disciplinar pela mesma infracção 

CLÁUSULA 78.ª 
Registo e Comunicação de Sanções 

1. Os SAMS do SBSI manterão devidamente actualizado o registo de sanções disciplinares no 
processo individual do enfermeiro.  

2. O registo deve ser escriturado por forma a poder verificar-se facilmente o cumprimento do disposto 
neste capítulo.  

3. Com autorização do enfermeiro em causa, os SAMS do SBSI fornecerão ao Sindicato de que ele 
seja sócio nota de registo das sanções que lhe hajam sido aplicadas.  

CLÁUSULA 79.ª 
Suspensão Preventiva 
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1. Com a notificação da nota de culpa, podem os SAMS do SBSI suspender preventivamente o 
enfermeiro, sem perda de retribuição.  

2. A suspensão do enfermeiro que seja representante sindical ou membro da comissão de 
trabalhadores, em efectividade de funções, não obsta a que o mesmo possa ter acesso aos locais e 
actividades que compreendam o exercício normal dessas funções.  

CLÁUSULA 80.ª 
Processo Disciplinar 

1. Nos casos em que se verifique algum comportamento que indicie a prática de uma infracção 
disciplinar, os SAMS do SBSI comunicarão por escrito, ao enfermeiro que tenha incorrido nas 
respectivas infracções, a sua intenção de proceder ao despedimento, juntando nota de culpa com a 
descrição circunstanciada dos factos que lhe são imputáveis.  

2. Na mesma data será remetida à comissão de trabalhadores cópia daquela comunicação e da nota de 
culpa.  

3. Se o enfermeiro for representante sindical, será enviada cópia dos dois documentos à Associação 
Sindical .  

4. O enfermeiro dispõe de quinze dias úteis para consultar o processo e responder à nota de culpa, 
deduzindo, por escrito, os elementos que considere relevantes para o esclarecimento dos factos e da 
sua participação nos mesmos, podendo juntar documentos e solicitar diligências probatórias que se 
mostrem pertinentes para o esclarecimento da verdade.  

5. Os SAMS do SBSI, directamente ou através de instrutor que tenha nomeado, procederão 
obrigatoriamente às diligências probatórias requerias na resposta à nota de culpa, a menos que as 
considerem patentemente dilatórias ou impertinentes, devendo, nesse caso, alegá-lo 
fundamentadamente, por escrito.  

6. Os SAMS do SBSI não são obrigados a proceder à audição de mais de três testemunhas por cada 
facto descrito na nota de culpa, nem mais de dez no total, cabendo ao arguido assegurar a 
respectiva comparência para o efeito.  

7. Concluídas as diligências probatórias, cujo prazo não deverá exceder, em regra, noventa dias, deve 
o processo ser apresentado, por cópia integral, à comissão de trabalhadores e, no caso do n.º 3, à 
associação sindical, que podem, no prazo de dez dias úteis, fazer juntar ao processo o seu parecer 
fundamentado.  

8. Decorrido o prazo referido no número anterior, os SAMS do SBSI dispõe de trinta dias úteis para 
proferir a decisão, que deve ser fundamentada e constar de documento escrito.  

9. Na decisão devem ser ponderadas as circunstâncias do caso, a adequação do despedimento à 
culpabilidade do enfermeiro, bem como os pareceres que tenham sido juntos nos termos do n.º 7, 
não podendo ser invocados factos não constantes da nota de culpa, nem referidos na defesa escrita 
do enfermeiro, salvo se atenuarem ou diminuírem a responsabilidade.  
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10. A decisão fundamentada deve ser comunicada, por cópia ou transcrição, ao enfermeiro e à comissão 
de trabalhadores, bem como, no caso do n.º3, à associação sindical.  

11. A comunicação da nota de culpa ao enfermeiro suspende o decurso do prazo estabelecido no n.1 do 
art.º 372 da lei 99/2003 de 27 de Agosto.  

12. Igual suspensão decorre da instauração de processo prévio de inquérito, desde que, mostrando-se 
este necessário para fundamentar a nota de culpa, seja iniciando e conduzindo de forma diligente, 
não mediando mais de trinta dias entre a suspeita de existência de comportamentos irregulares e o 
inicio do inquérito, nem entre a sua conclusão e a notificação da nota de culpa.  

CLÁUSULA 81.ª 
Notificação da Nota de Culpa 

1. O duplicado da nota de culpa será entregue ao arguido ou remetido pelo correio, conforme for mais 
rápido e eficiente.  

2. Nos casos em que os factos constantes da nota de culpa integrarem o conceito de justa causa de 
despedimento, os SAMS do SBSI comunicarão, por escrito, ao arguido e à comissão de 
trabalhadores a sua intenção de proceder ao despedimento, entregando também a este uma cópia 
da nota de culpa.  

3. A remessa pelo correio será feita, sob registo, para o local de trabalho do arguido, se este estiver ao 
serviço; de contrário, será endereçada para a sua residência.  

4. As notificações postais presumem-se feitas no terceiro dia posterior ao do registo ou no primeiro dia 
útil seguinte a esse, quando o não seja, não produzindo efeitos anteriores.  

5. A presunção do n.º4 só poderá ser ilidida pelo notificado pelo facto da recepção da notificação ocorra 
em data posterior à presumida, por razões que não lhe sejam imputáveis, requerendo no processo 
que seja solicitado aos correios informação sobre a data efectiva dessa recepção.  

 

 
CLÁUSULA 82.ª 

Instrução 
O arguido tem direito a assistir aos actos de instrução do processo disciplinar.  

CLÁUSULA 83.ª 
Execução da Sanção 

A execução da sanção disciplinar só pode ter lugar nos sessenta dias subsequentes à decisão, mas, se, 
à data, o enfermeiro estiver em regime de suspensão de prestação de trabalho por impedimento 
prolongado, ou ao abrigo da Clausula 43ª e lhe for aplicada multa ou suspensão com perda de 
retribuição, a sanção será executada no mês imediatamente seguinte ao do seu regresso ao serviço.  

CLÁUSULA 84.ª 
Sanções Abusivas 

1. Consideram-se abusivas as sanções disciplinares determinadas pelo facto de o enfermeiro:  
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a) Haver reclamado legitimamente contra as condições de trabalho; 
b) Recusar-se a cumprir ordens a que, nos termos deste Acordo, não devesse obediência; 
c) Exercer ou candidatar-se a funções Sindicais ou em Comissões de Trabalhadores; 
d) Exercer, ter exercido, pretender exercer ou invocar os direitos e garantias que lhe assistem; 
e) Participar ao seu Sindicato, à Inspecção do Trabalho ou a quaisquer outros organismos com 

funções legal ou contratualmente estabelecidas, de vigilância ou fiscalização do cumprimento 
das leis do trabalho, o não cumprimento deste Acordo por parte dos SAMS do SBSI; 

f) Depor em Tribunal ou em processo disciplinar interno em defesa de colegas de trabalho. 
2. Até prova em contrário, presume-se abusiva a aplicação de qualquer sanção sob a aparência de 

punição de outra falta, quando tenha lugar até seis meses após qualquer dos factos mencionados 
nas alíneas a), b), d), e) e f) do número anterior, ou até um ano após a data de apresentação da 
candidatura às funções previstas na alínea c) do mesmo número, quando as não venha a exercer.  

3. Quanto aos enfermeiros que exercem as funções previstas na alínea c) do n.º1, é de cinco anos, a 
contar do termo do seu exercício, o prazo referido na segunda parte do número anterior.  

CLÁUSULA 85.ª 
Ilicitude do Despedimento 

1. O despedimento é ilícito:  
a) Se não tiver procedido do processo disciplinar respectivo ou se este for nulo; 
b) Se se fundar em motivos políticos, ideológicos ou religiosos, ainda que com invocação de 

motivos diversos; 
c) Se for declarada improcedente a justa causa invocada. 

2. A ilicitude do despedimento só pode ser declarada pelo tribunal em acção intentada pelo enfermeiro.  
3. O processo só pode ser declarado nulo se:  

a) Faltar a comunicação referida no nº1 da Cláusula 80.ª; 
b) Não tiverem sido respeitados os direitos que ao enfermeiro são reconhecidos nos n.ºs 4 e 5 da 

mesma Cláusula; 
c) A decisão de despedimento e os seus fundamentos não constarem de documento escrito, nos 

termos dos nºs 8 a 10 da Cláusula 80.ª. 
4. Na acção de impugnação judicial do despedimento, os SAMS do SBSI apenas podem invocar factos 

constantes da decisão referida nos nºs 8 a 10 da Cláusula 80.ª, competindo-lhes a prova dos 
mesmos.  

CLÁUSULA 86.ª 
Consequência da Nulidade das Sanções 

1. A nulidade da sanção disciplinar implica a manutenção de todos os direitos do enfermeiro 
nomeadamente quanto a férias e retribuição.  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a nulidade da sanção disciplinar constitui os SAMS do 
SBSI na obrigação de indemnizar o enfermeiro nos termos dos números seguintes.  
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3. Se a sanção consistiu em despedimento e o enfermeiro não optar pela reintegração nos SAMS do 
SBSI, além das prestações pecuniárias que deveria ter normalmente auferido desde a data do 
despedimento até à data da sentença, o enfermeiro tem direito:   
a) Se tiver menos de seis anos de serviço, ao correspondente a um mês de retribuição por cada 

ano completo, não podendo ser inferior a três meses; 
b) Se tiver seis anos de serviço e menos de onze, ao que lhe competir por efeito da alínea a), mais 

o correspondente a um mês de retribuição por cada ano completo de serviço além de cinco; 
c) Se tiver onze ou mais anos de serviço, o que lhe competir por efeito da alínea a), mais o 

correspondente a dois meses de retribuição por cada ano completo de serviço além de dez; 
d) Se tiver mais de 35 anos de idade e, pelo menos onze anos de serviço, a indemnização, 

calculada nos termos da alínea c), será acrescida de dois, três, quatro ou cinco meses de 
retribuição, conforme o tempo de serviço for até quinze, vinte, vinte e cinco ou mais de vinte e 
cinco anos de serviço; 

4. Tratando-se de uma sanção abusiva, e esta tiver consistido no despedimento, a indemnização não 
será inferior ao dobro da prevista no número 3.  

5. Tratando-se de multa ou suspensão abusiva, a indemnização será igual a dez vezes a importância 
daquela ou da retribuição perdida.  

CLÁUSULA 87.ª 
Suspensão do Despedimento 

Quando o enfermeiro for despedido poderá, no prazo legal, requerer  judicialmente a suspensão do 
despedimento.  

CAPÍTULO IX 
PRESCRIÇÃO, REGIME DE PROVA E PRIVILÉGIO DOS CRÉDITOS 

CLÁUSULA 88.ª 
Prazo de Prescrição 

Todos os créditos emergentes do contrato de trabalho, da sua violação ou cessação, extinguem-se, por 
prescrição, decorrido um ano a partir do dia seguinte ao da cessação do contrato.  

CLÁUSULA 89.ª 
Prova de Créditos 

Os créditos resultantes de indemnização por violação do direito a férias, pela aplicação de sanções 
abusivas ou pela prestação de trabalho suplementar, vencidos há mais de cinco anos, só podem ser 
provados por documento idóneo.  

CLÁUSULA 90.ª 
Privilégios Creditórios 

Os créditos previstos neste Capítulo gozam dos privilégios consignados na Lei Civil..  
CLÁUSULA 91.ª 
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Arbitragem 
Os SAMS do SBSI e os enfermeiros poderão, por acordo, e com vista a uma maior celeridade processual, 
submeter a arbitragem a resolução das questões emergentes dos respectivos contratos individuais de 
trabalho.  

CAPÍTULO X 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

CLÁUSULA 92.ª 

Formação Permanente 
1. Ao enfermeiro pode ser concedida, a seu pedido, dispensa da prestação de trabalho sem perda de 

retribuição, nas condições previstas nos números seguintes, para frequência de cursos e acções de 
formação profissional de reconhecido interesse para os SAMS.  

2. A dispensa do trabalho, nos termos previstos nesta cláusula, não poderá ultrapassar, anualmente, o 
total de 10 dias úteis, a utilizar de uma só vez ou em períodos interpolados, desde que esteja em 
regime de tempo completo ou tempo completo prolongado.  

3. A dispensa do trabalho prevista nesta cláusula será solicitada pelo enfermeiro, por escrito e 
fundamentadamente, com antecedência mínima de 30 dias e só será concedida desde que integrada 
num plano que assegure o funcionamento dos serviços e/ou unidade orgânica em que o enfermeiro 
se encontra colocado.  

4. Aos Enfermeiros em regime de tempo parcial será concedido um número de dias úteis 
correspondentes, com um mínimo de 3 dias úteis, calculados de acordo com a seguinte fórmula: N.º 
dias = (10*n.º horas semanais)/35  

5. Fora dos casos previstos no n.º 1 desta Cláusula e exclusivamente para fins de formação 
profissional, desde que o requeira com a antecedência de 30 dias e o funcionamento dos serviços 
e/ou da unidade orgânica em que se encontra colocado o permita, ao Enfermeiro pode ser concedida 
autorização para:  

a) O gozo seguido, ou interpolado, de períodos até onze dias de férias já vencidas; 
b) Utilizar, anualmente, seguida ou interpoladamente uma licença sem retribuição até seis dias úteis. 

6. Após a conclusão da acção de formação, o enfermeiro apresentará um relatório da mesma, bem 
como documento comprovativo da sua participação.  

7. As despesas de inscrição, transporte, alojamento e alimentação poderão ser comparticipadas.  
8.  A concessão dos benefícios desta cláusula não é acumulável com os benefícios das cláusulas 

73ª,93ª,109ª-A, salvo se for do interesse dos SAMS do SBSI  
CLÁUSULA 93.ª 
Pós-Graduações 

1. Aos enfermeiros poderá ser concedida autorização para a frequência de pós-graduações em 
enfermagem, que habilite para a prestação de cuidados numa área de especialização em 
enfermagem.  
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2. A autorização será concedida mediante solicitação dos interessados, desde que os SAMS do SBSI 
manifestem na sua atribuição interesse relevante. Os SAMS do SBSI podem negar o diferimento da 
pretensão, sempre que haja excesso de candidatos que ponha em causa o normal funcionamento 
dos serviços.  

3. A autorização confere direito a ausência do serviço, sem perda de retribuição, pelo tempo necessário 
à frequência do curso, caso não seja possível a atribuição de um horário compatível com a 
frequência do mesmo.  

4. O enfermeiro que beneficiar da autorização atrás referida assume o compromisso de exercer funções 
nos SAMS do SBSI por um período de tempo consecutivo de três anos, após conclusão do curso.  

5. Após a recepção do pedido formulado pelo enfermeiro para lhe ser concedida autorização para 
frequência dos cursos referidos no n.º 1 desta Cláusula, deverá o Conselho de Gerência pronunciar-
se num prazo não superior a 30 dias.  

6. O enfermeiro, em caso de rescisão do contrato por sua iniciativa, obriga-se a indemnizar os SAMS do 
SBSI pelo montante por estes dispendidos com os seus vencimentos durante o período em que 
frequentou o curso.  

7. A indemnização prevista no número anterior poderá ser regularizada com eventuais créditos que o 
enfermeiro tenha em relação aos SAMS do SBSI.  

8. A concessão dos benefícios desta Cláusula não é acumulável com os benefícios da Cláusula 73ª, 
92ª e 109ª – A, salvo se for do interesse dos SAMS do SBSI.  

 

 

CAPÍTULO XI 
BENEFÍCIOS SOCIAIS 

SECÇÃO I 
SEGURANÇA SOCIAL 

SUBSECÇÃO I 
REGIME A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2001 

CLÁUSULA 93.ª - A 
Âmbito 

1. O regime previsto nesta subsecção aplica-se aos enfermeiros bem como aos demais titulares das 
pensões e subsídios nela previstos, admitidos a partir de 1 de Janeiro de 2001.  

2. Os enfermeiros admitidos até 31 de Dezembro de 2000, poderão beneficiar do regime previsto nesta 
subsecção, desde que manifestem essa intenção até 90 dias após a publicação deste Acordo em 
Boletim de Trabalho e Emprego, deixando de lhes ser aplicado o regime previsto na subsecção 
seguinte.  
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3. Os enfermeiros admitidos até 31 de Dezembro de 2000 que, venham a manifestar a intenção de 
beneficiar do regime previsto nesta subsecção, em data posterior aos 90 dias referidos no número 
anterior, só poderão obter esse benefício com a concordância dos SAMS do SBSI.  

CLÁUSULA 93.ª - B 
Garantia 

1. Para garantir os benefícios previstos nas Cláusulas 93.ª - D); 93.ª – E) e 93.ª – F), os SAMS do SBSI 
criarão um Fundo de Pensões.  

2. Os enfermeiros abrangidos por este Fundo de Pensões com contratos de trabalho sem termo, que 
após o decurso do período experimental, os façam cessar, por sua iniciativa, quando passarem à 
situação de reforma por parte da Segurança Social, têm garantia do complemento referido na 
Cláusula 93.ª – D), calculado com base nas retribuições consideradas para esse efeito e na 
antiguidade que, em ambas as situações, detinham à data da demissão.  

3. Os SAMS do SBSI no acto de admissão dos enfermeiros providenciarão uma detalhada explicação 
sobre os benefícios decorrentes do respectivo Fundo de Pensões.  

CLÁUSULA 93.ª-C 
Doença 

1. Os SAMS do SBSI garantem a título de complemento de subsídio de doença, a diferença entre a 
retribuição mensal efectiva líquida a que o trabalhador teria direito se não estivesse com baixa e os 
benefícios decorrentes de contribuições para a Segurança Social com fundamento na prestação de 
serviços aos SAMS do SBSI.  

2. Os SAMS do SBSI podem não atribuir o benefício a que se refere a presente Cláusula nos casos de 
elevado absentismo.  

 

 
CLÁUSULA 93.ª-D 

Reforma 
Quando os enfermeiros passarem à situação de reforma da Segurança Social, os SAMS do SBSI 
garantem-lhes:  

a) Um complemento de pensão de reforma, pago 12 vezes por ano, em função do tempo de serviço 
nos SAMS do SBSI, cujo montante mensal se calculará de acordo com a fórmula referida na 
alínea d); 

b) Um complemento de pensão de reforma, referente ao subsídio de Natal, de montante igual ao 
referido na alínea a), a satisfazer no mês de Novembro; 

c) Um complemento de pensão de reforma, referente ao 14º mês, de montante igual ao referido na 
alínea a), a satisfazer no mês de Abril, sendo-lhe aplicável o princípio estabelecido no n.º 3 da 
Cláusula 68.ª; 
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d) O montante mensal do complemento de pensão de reforma referida na alínea a), é calculada de 
acordo com a fórmula seguinte: 
0,5% X N X RME X FHTS 
sendo: 
N: o número de anos completos de efectivo serviço, até um máximo de 30 
RME: a remuneração mensal efectiva, devendo qualquer das prestações previstas na alínea b) 
do n.º 2 da Cláusula 61.ª, ter sido paga ininterruptamente nos 5 anos imediatamente anteriores à 
passagem à reforma; 
FHTS: Factor Horas de Trabalho Semanal, que só deverá ter aplicabilidade nas situações de 
enfermeiros que tenham trabalhado em regime de horário de trabalho a tempo parcial, casos em 
que o FHTS é igual a: 
 média de horas de trabalho semanal dos anos de actividade ao serviço dos SAMS do 

SBSI a dividir pelas horas de trabalho semanal de horário a tempo completo. 
CLÁUSULA 93.ª- E 

Falecimento 
1. Por morte do enfermeiro os SAMS do SBSI garantem aos respectivos beneficiários os seguintes 

benefícios:  
a) Um complemento de subsídio de morte, correspondente à diferença entre seis mensalidades da 

retribuição mensal efectiva líquida a que o falecido teria direito e o valor pago a esse título pela 
Segurança Social; 

b) Um complemento de pensão de sobrevivência, pago 12 vezes por ano, igual a 60% do valor do 
complemento de pensão de reforma a que o falecido teria direito, ou do complemento de pensão 
de reforma já em pagamento; 

c) Um complemento de pensão de sobrevivência, referente ao subsídio de Natal, de montante igual 
ao referido na alínea b), a satisfazer no mês de Novembro; 

d) Um complemento de pensão de sobrevivência, referente ao 14.º mês, de montante igual ao 
referido na alínea b), a satisfazer no mês de Abril, sendo-lhe aplicável o princípio estabelecido no 
n.º 3 da Cláusula 68.ª. 

2. A determinação dos benefícios dos complementos previstos no n.º 1, far-se--á segundo as regras 
estabelecidas pelos Organismos Oficiais que atribuem os respectivos subsídios e pensões.  

CLÁUSULA 93.ª-F 
Actualização 

As mensalidades referidas nas Cláusulas 93.ª – D) e 93.ª – E) serão actualizadas anualmente em 
percentagem igual à que se verificar para o aumento do índice 100 referido no Anexo I.  

SUBSECÇÃO II 
REGIME ANTERIOR A 1 DE JANEIRO DE 2001 

CLÁUSULA 94.ª 
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Âmbito 
1. Os SAMS do SBSI garantem aos enfermeiros, admitidos em datas anteriores a 1 de Janeiro de 2001, 

que não tenham aderido nos prazos previstos na cláusula 93.ª – A) ao Fundo de Pensões, bem como 
aos demais titulares de pensões e subsídios previstos nesta subsecção, a diferença entre o valor dos 
benefícios dela constantes e os da mesma natureza atribuídos pela Segurança Social.  

2. Para efeitos do número anterior, apenas serão considerados os benefícios decorrentes de 
contribuições para a Segurança Social com fundamento na prestação de serviço aos SAMS do SBSI.  

CLAUSULA 95.ª 
Doença 

1. Nos casos de doença, o valor a considerar pelos SAMS do SBSI, para os efeitos desta Secção é o da 
retribuição mensal efectiva líquida a que o enfermeiro teria direito se não estivesse com baixa..  

2. Os SAMS do SBSI podem não atribuir o benefício a que se refere a presente Cláusula nos casos de 
elevado absentismo.  

CLÁUSULA 96.ª 
Invalidez ou Reforma 

1. Os valores a considerar pelos SAMS do SBSI, para efeitos desta Secção, nos casos de invalidez ou 
quando os enfermeiros tenham atingido 65 anos de idade, com regime de trabalho em tempo 
completo, são as seguintes:  
a) Às mensalidades que lhes competirem, de harmonia com a aplicação das percentagens do 

Anexo II, às retribuições fixadas no Anexo I; 
b) A um subsídio de valor igual ao das mensalidades referidas na alínea a), a satisfazer no mês de 

Novembro; 
c) A um 14.º mês de valor igual ao das mensalidades referidas na alínea a), a satisfazer no mês de 

Abril, sendo-lhe aplicável o princípio estabelecido no n.º 3 da Cláusula 68.ª. 
2. As percentagens referidas no Anexo II reportam-se à prestação de trabalho em tempo completo. No 

caso de trabalho em tempo completo prolongado ou tempo parcial, as percentagens são aplicadas 
sobre a retribuição de base que resultar da aplicação do disposto na Cláusula 98.ª.  

3. Excepcionalmente, e por acordo de ambas as partes, poderá o enfermeiro, atingida a idade referida 
no n.º 1 e tendo menos de 70 anos, continuar ao serviço, nos termos da lei.  

4. Todos os enfermeiros abrangidos por esta Cláusula têm direito à actualização das mensalidades 
recebidas, sempre que seja actualizado o Anexo I.  

CLÁUSULA 97.ª 
Falecimento 

1. Por morte do enfermeiro, os valores a considerar pelos SAMS do SBSI, para efeitos desta Secção, 
serão os seguintes:  
a) Um subsídio por morte, calculado nos termos do regulamento do Centro Nacional de Pensões, 

ou igual à importância mensalmente recebida pelo falecido, a título de vencimento, ou pensão de 
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doença ou invalidez, conforme o que se mostre, no caso concreto, mais favorável ao 
beneficiário; 

b) Uma pensão mensal de sobrevivência, igual a 40% do valor da retribuição mensal, constante no 
Anexo I, para o respectivo escalão; 

c) Um subsídio de Natal, no valor correspondente à pensão mensal de sobrevivência, a satisfazer 
em Novembro; 

d) Um 14.º mês, no valor correspondente à pensão mensal de sobrevivência, a satisfazer em Abril, 
sendo-lhe aplicável o princípio estabelecido no n.º 3 da Cláusula 68.ª. 

2. A pensão prevista na alínea b) do número anterior terá como limite máximo a mensalidade atribuída 
ao enfermeiro nos termos da alínea a) do n.º 1 da Cláusula 96ª ou aquela a que o enfermeiro teria 
direito no momento do falecimento, caso ainda se encontre no activo.  

3. A determinação dos beneficiários do subsídio previsto na alínea a) do n.º 1 far-se-á segundo as 
regras estabelecidas para a atribuição do subsídio por morte concedido pelo Centro Nacional de 
Pensões.  

4. São beneficiários da pensão de sobrevivência:  
a) Cônjuge sobrevivo; 
b) Os filhos, incluindo os nascituros e adoptados plenamente, até perfazerem 18 anos, ou 21 e 24 

anos, enquanto frequentarem, respectivamente o ensino médio ou superior, e, sem limite de 
idade, os que sofrerem de incapacidade permanente e total para o trabalho. 

5. As mensalidades referidas na alínea b), o subsídio de Natal referido na alínea c) e o 14.º mês 
referido na alínea d) do n.º 1 desta Cláusula, são atribuídos do seguinte modo:  
a) 50% para o cônjuge sobrevivo; 
b) 50% para os filhos ou adoptados plenamente, nos  termos definidos na alínea b) do número 

anterior; 
c) 100% para os filhos ou adoptados plenamente, nas condições da alínea b) do número anterior, 

no caso de o falecido não ter deixado cônjuge sobrevivo; 
d) 100% para o cônjuge sobrevivo, se não existirem os beneficiários previstos na alínea b) do 

número anterior ou, no caso de existirem, não terem direito à pensão, subsídio de Natal e 14.º 
mês 

6. A pensão de sobrevivência do cônjuge sobrevivo será mantida enquanto se mantiver no estado de 
viuvez, revertendo, se o enfermeiro não tiver deixado cônjuge sobrevivo ou, por morte deste ou no 
caso de contrair novo casamento, a favor dos filhos do enfermeiro, nas condições referidas na alínea 
b) do n.º 4 desta Cláusula.  

7. Quando algum ou alguns dos beneficiários deixarem de ter direito à pensão de sobrevivência, ao 
subsídio de Natal e ao 14.º mês, a sua parte acrescerá à dos restantes.  

8. A pensão mensal de sobrevivência será atribuída nos termos dos números anteriores, desde que o 
enfermeiro, à data do seu falecimento, fosse casado há mais de um ano.  
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9. As actualizações do Anexo I aplicam-se a todos os pensionistas.  
CLÁUSULA 98.ª 

Cálculo do Tempo de Trabalho Semanal 
Para todos os efeitos do regime previsto neste Capitulo, será considerado como tempo de trabalho 
semanal a média de horas de trabalho semanal dos anos de actividade ao serviço dos SAMS do SBSI.  

SECÇÃO II 
ASSISTÊNCIA MÉDICA 

CLÁUSULA 99.ª 
Assistência Médica 

1. Os enfermeiros e respectivo agregado familiar têm direito a assistência prestada pelos SAMS do 
SBSI nos termos do respectivo Regulamento.  

2. As contribuições para os SAMS do SBSI, previstas no respectivo Regulamento para efeitos de 
atribuição/manutenção de direito à assistência, terão como limite mínimo o valor correspondente à 
aplicação das percentagens fixadas a 50 % da remuneração do escalão 1.  

SECÇÃO III 

REGIME ESPECIAL DE MATERNIDADE E PATERNIDADE E LICENÇA PARENTAL 
CLÁUSULA 100.ª      

Regime Especial de Maternidade  
1. A Enfermeira tem direito a uma licença por maternidade de 120 dias consecutivos, 90 dos quais 

necessariamente a seguir ao parto, podendo os restantes ser gozados, total ou parcialmente, antes 
ou depois do parto.  

2. A enfermeira ainda pode optar por uma licença de maternidade superior, em mais 30 dias que serão 
necessariamente gozados a seguir ao parto contando para todos os efeitos legais como serviço 
efectivo.  

3. A Enfermeira deverá informar os SAMS do SBSI até 7 dias após o parto, de qual a modalidade de 
licença de maternidade irá optar, presumindo-se na falta de declaração, que a licença tem a duração 
de 120 dias.  

4. A enfermeira deve comunicar logo que possível a data provável do parto.  
5. No caso de nascimentos múltiplos, o período de licença previsto no número anterior é acrescido de 

30 dias por cada gemelar além do primeiro.  
6. Nas situações de risco clínico para a  Enfermeira ou para o nascituro, impeditivo do exercício de 

funções e independentemente do motivo que determine esse impedimento, caso não lhe seja 
garantido o exercício de funções ou local compatíveis com o seu estado, a Enfermeira goza do 
direito a licença, anterior ao parto, pelo período  de tempo necessário para prevenir o risco , fixado 
por prescrição médica, sem prejuízo da licença por maternidade prevista no número 1.  
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7. Para o efeito a Enfermeira deve informar os SAMS do SBSI com 10 dias de antecedência em 
relação à data  de inicio do gozo da licença ou, em caso de urgência comprovada pelo médico, logo 
que possível. Simultaneamente deve apresentar atestado médico que indique a data previsível do 
parto.  

8. Em caso de internamento hospitalar da mãe ou da criança durante o período de licença a seguir ao 
parto, este período é suspenso, a pedido daquela, pelo tempo de duração do internamento..  

9. A licença prevista no número 1, com duração mínima de 14 dias e máxima de 30 dias, é atribuída à 
Enfermeira em caso de aborto espontâneo, bem como nas situações previstas no artº 142 do código 
penal.  

10. O direito a faltar no período de maternidade, cessa nos casos de morte do nado-vivo, ressalvando 
sempre um período de repouso de 30 dias após o parto..  

11. Se esgotados os períodos referidos nos números anteriores, a Enfermeira não estiver em condições 
de retomar o serviço, a ausência prolongar-se-á ao abrigo do regime de protecção geral da doença.  

12. As faltas dadas ao abrigo do disposto nos números 1 a 10 e 13º desta cláusula, não poderão ser 
descontados para quaisquer efeitos, designadamente férias, antiguidade ou retribuição contando-se 
como tempo efectivo de serviço.  

13. Por incapacidade física ou psíquica da enfermeira, devidamente comprovada por atestado médico, e 
enquanto esta se mantiver, por morte da mãe ou ainda por decisão conjunta dos pais, os direitos 
previstos nos números anteriores, poderão ser gozados pelo pai, por um período de duração igual 
aquele a que a mãe teria direito, mas não superior ao remanescente daquele período, caso a mãe já 
tenha gozado alguns dias de licença, ressalvando-se o período mínimo de 30 dias de licença ao pai 
no caso de morte da mãe. .  

CLÁUSULA 100.ª-A      
Regime Especial de Paternidade e Licença Parental 

1. O enfermeiro é obrigado a ter uma licença de paternidade de cinco dias úteis, seguidos ou 
interpolados que gozará no 1º mês a seguir ao nascimento do filho, devendo para tal informar o 
SAMS do SBSI com cinco dias de antecedência em relação ao início do período.  

2. As faltas por nascimento são equiparadas a serviço efectivo, mas implicam a perda de subsídio de 
refeição.  

3. O enfermeiro tem direito a uma licença parental de 15 dias ou período equivalente imediatamente 
subsequente à licença por maternidade ou por paternidade, tendo direito a um subsídio, nos termos 
da legislação da segurança social  

4. No caso do pai enfermeiro pretender gozar a licença de paternidade por decisão conjunta, entre ele e 
a mãe, deverá informar o SAMS do SBSI com pelo menos 10 dias de antecedência e cumprir as 
normas legalmente estabelecidas.  
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CLÁUSULA 101.ª 
 Dispensas para Consultas, Amamentação e Aleitação 

1. A enfermeira grávida tem direito a dispensa de trabalho para se deslocar a consultas pré-natais, pelo 
tempo e número de vezes necessário e justificado.  

2. A mãe que, comprovadamente, amamente o filho tem direito a dispensa de trabalho de duas horas 
diárias, para o efeito, sendo uma no início do turno e outra no final do mesmo, durante todo o tempo 

que durar a amamentação, salvo se outro regime mais favorável for acordado com os SAMS do 
SBSI.  

3. No caso de nascimentos múltiplos no número anterior são acrescidos em 30 minutos, por jornada de 
trabalho e por gémeo.   

4. Se a mãe ou o pai trabalhar a tempo parcial, a dispensa diária para amamentação ou aleitação é 
reduzida na proporção do respectivo período normal de trabalho, não podendo ser inferior a 30 
minutos.  

5. No caso de não haver lugar a amamentação, a mãe ou o pai têm direito, por decisão conjunta, à 
dispensa referida no número 2 ou 3, conforme o que se lhe aplique, para aleitação, até o filho 
perfazer um ano.  

CLÁUSULA 101.ª- A 
Adopção 

1. Em caso de adopção de menor de 15 anos, o candidato a adoptante tem direito a 100 dias 
consecutivos de licença, para acompanhamento do menor de cuja adopção se trate, com início a partir da 
confiança judicial ou administrativa, a que se referem os diplomas legais que disciplinam o regime jurídico 
da adopção.  

2. Sendo dois os candidatos a adoptantes, a licença a que se refere o número anterior pode ser 
repartida entre eles.  

CLÁUSULA 101-B.ª 
Faltas para Assistência Especial a Filhos  

1. Os enfermeiros têm direito a faltar para assistência a filhos, filhos do cônjuge que com este residam e 
adoptados, menores de 10 anos, até ao limite de 30 dias por ano .  

2. As faltas a que se refere o número anterior são consideradas como serviço efectivo salvo quanto à 
retribuição e  implicam ainda a perda do subsídio de refeição. 

3. Nos casos referidos no ponto 1, o Enfermeiro tem direito, tanto no ano de regresso como no seguinte, 
a um período de férias proporcional ao tempo de serviço prestado, respectivamente, no ano da 
suspensão de funções e no de regresso à actividade. 

4. O disposto nas alíneas anteriores não prejudica o gozo de um período mínimo de oito dias úteis de 
férias consecutivos.  
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CLÁUSULA 102.ª 
Desempenho de Actividade no Período de Maternidade 

É assegurado à enfermeira, durante a gravidez e até  três meses após o parto, o direito de não 
desempenhar, sem perda de quaisquer regalias, tarefas clinicamente desaconselháveis para o seu 
estado  

CLÁUSULA 102.ª-A 
Clausula de Salvaguarda 

As lacunas desta secção são integradas pelas normas legais sobre a matéria   
SECÇÃO IV 

SUBSÍDIO INFANTIL E DE ESTUDO 
CLÁUSULA 103.ª 
Subsídio Infantil 

1. Será atribuído aos enfermeiros um subsídio mensal por cada filho, de valor igual a € 23,20 do 

escalão 1, arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, nas condições dos números 
seguintes.  

2. O subsídio é devido desde o mês seguinte àquele em que a criança perfizer 3 meses de idade até 
Setembro do ano em que perfizer 6 anos de idade.  

3. O subsídio referido no n.º 1 desta Cláusula será pago conjuntamente com o vencimento.  
4. o presente subsídio não é considerado retribuição para todos e quaisquer efeitos previstos neste 

Acordo.  
5. No caso de ambos os cônjuges serem trabalhadores dos SAMS do SBSI, o subsídio referido no n.º 1 

desta Cláusula será pago àquele a quem for creditado o abono de família.  
6. O subsídio a que se referem os números anteriores é também devido ao enfermeiro na situação de 

doença, invalidez ou reforma, bem como, no caso de morte, aos filhos enquanto reúnam as 
condições para a sua atribuição.  

CLÁUSULA 104.ª 
Subsídio de Estudo 

1. São atribuídos aos enfermeiros os seguintes subsídios trimestrais por cada filho com direito ao abono 
de família que frequente o ensino oficial ou oficializado:  
a) 1º ao 4º ano de escolaridade…………………………………………€25,79 
b) 5 e 6º ano de escolaridade…………………………………………....€36,47 
c) 7º ao 9º ano de escolaridade………………………………………….€45,32 
d) 10º ao 12º ano de escolaridade………………………………………€55,03 
e) Superior ao 12º ano de escolaridade ou ensino superior………….€63,07 

2. Os subsídios referidos no número anterior vencem-se no final de cada trimestre dos respectivos anos 
lectivos, ou seja, 31 de Dezembro, 31 de Março, 30 de Junho e 30 de Setembro.  
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3. Aos subsídios estabelecidos na presente Cláusula aplicam-se, com as devidas adaptações, as regras 
constantes da Cláusula anterior.  

4. O subsídio previsto nesta Cláusula não é acumulável, em caso algum, com o subsídio fixado na 
Cláusula anterior.  

CLÁUSULA 105.ª 
Princípio da Proporcionalidade 

Os enfermeiros em regime de tempo parcial têm direito aos subsídios previstos nesta Secção, 
calculados proporcionalmente ao regime de trabalho em tempo completo.  

SECÇÃO V 
PRÉMIO DE ANTIGUIDADE 

CLÁUSULA 106.ª 
Prémio de Antiguidade   

1. Os Enfermeiros no activo que completem quinze, vinte e cinco trinta e cinco anos de bom e efectivo 
serviço, têm direito, nesse ano, a um prémio de antiguidade de valor igual, respectivamente, a um, 
dois ou três da sua retribuição mensal efectiva, calculada em função do disposto na Cláusula 98.ª. 

2. Os Enfermeiros no activo que forem colocados na situação de invalidez ou reforma, com mais de 25 
e menos de 35 anos de bom e efectivo serviço, no momento da passagem a essa situação têm 
direito à parte proporcional do prémio de antiguidade atribuído aos Enfermeiros que perfazem 35 
anos de bom e efectivo serviço, calculada na base de um décimo por cada ano completo de bom e 
efectivo serviço para além do 25.º. 

3. Para aplicação dos números anteriores, considerar-se-ão todos os anos ao serviço dos SAMS do 
SBSI 

4. Para efeitos de determinação dos anos de bom e efectivo serviço, referidos nos números 1 e 2 desta 
Cláusula, só não são contados: 

a) Os anos em que os respectivos enfermeiros tenham sido punidos com qualquer sanção disciplinar 
superior a repreensão; 
b) Os anos em que,  para além das férias, os enfermeiros tenham estado ausentes do serviço mais de 
vinte e dois dias úteis.    

5. Não são considerados, para os efeitos do número anterior, as ausências motivadas por: 
a) Acidente de trabalho, incluindo o ocorrido em deslocação de serviço; 
b) As previstas nos n.º 1 a 6 e 9 da cláusula 100.ª 
c)  Internamento hospitalar e os períodos imediatamente anteriores e posteriores ao internamento, um e 

outros devidamente comprovados; 
d) Exercício de funções nos Corpos Gerentes da Associação Sindical outorgante, Comissão de 

Trabalhadores, Comissões ou Secções Sindicais e Delegados Sindicais, até aos limites previstos na 
Lei e neste Acordo. 

e) Casamento 
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f) Falecimento de familiar, nos termos e limites da Lei Geral.  
g) As faltas decorrentes do cumprimento de ordens e imposições judiciais, a  que o enfermeiro não se 

possa eximir. 
6. Quando o enfermeiro estiver incurso no n.º 4 da presente Cláusula, o prémio a que terá direito só se 

vencerá após decorrido período igual ao descontado, sem prejuízo de o enfermeiro abrangido apenas 
pela alínea b) desse número o receber antes da passagem à situação de invalidez ou reforma. 

CAPÍTULO XII 
EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA 1O7.ª 
Princípio Geral 

Cada uma das partes outorgantes compromete-se a velar pela execução do presente Acordo.  
CLÁUSULA 1O8.ª 

Infracções às Cláusulas Convencionais 
As infracções às Clausulas deste Acordo serão punidas nos termos da Lei.  

CLÁUSULA IO9.ª 
Cumprimento da Obrigação Contratual Infringida 

1. O pagamento de qualquer multa ou coima não dispensa a entidade condenada de cumprir a 
obrigação contratual infringida.  

2. Conjuntamente com as multas, serão sempre cobradas as indemnizações devidas aos enfermeiros 
prejudicados.  

3. O produto das multas aplicadas por infracção das Clausulas deste Acordo terá o destino que a Lei 
determinar.  

CAPÍTULO XIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Cláusula 109ª.A 
Curso de Complementos de Formação 

1. Mediante solicitação dos interessados, será concedido, em cada ano escolar, a um máximo de 10 
Enfermeiros que tenham sido admitidos nas Escolas Superiores de Enfermagem, redução de horário 
de trabalho para frequência do Curso de Complemento de Formação, sem prejuízo da antiguidade e 
com retribuição calculada nos termos do número 3 da Clausula 67ª , desde que não comprometa o 
normal funcionamento dos serviços.  

2. Em caso de indeferimento do pedido será informado o SEP .  
3. A atribuição deste beneficio não é acumulável com os benefícios previstos na Clausula  73ª, 92ª e 

93ª.  
 

CLÁUSULA 110.ª 
       Casos Omissos 
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Os casos omissos serão resolvidos nos termos da lei aplicável  
CAPÍTULO  XIV 

 SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 
CLÁUSULA 111.ª 
Princípios Gerais 

1. O SAMS do SBSI assegurará as condições mais adequadas em matéria de segurança, higiene e 
saúde no trabalho, garantindo a necessária formação, informação e consulta aos enfermeiros e seus 
representantes, para cumprimento das normas legais aplicáveis.  

2. A segurança, higiene e saúde no trabalho é objecto de regulamentação próprio deste AE, que dele 
há-de fazer parte integrante.  

3. Todos os trabalhadores são submetidos a exames médicos, de acordo com as disposições legais, 
sendo obrigatória a sua comparência quando convocados.  

4. Os enfermeiros que não cumpram estes princípios poderão ser objecto de sanções previstas na Lei  
CAPÍTULO V 

Comissão Paritária 
Cláusula 112ª. 

1. Será constituída uma comissão formada por dois elementos de cada uma das entidades signatárias 
com competência para interpretar e integrar as suas cláusulas.  

2. Os elementos de cada uma das entidades signatárias poderão ser assessorados por, até dois 
elementos, que não terão direito a voto.  

3. A comissão paritária só pode deliberar desde que esteja presente metade dos representantes de 
cada parte.  

4. A deliberação tomada por unanimidade considera-se para todos os efeitos como integrando a 
convenção a que respeita, devendo ser depositada e publicada nos mesmos termos da convenção 
colectiva.  

ANEXO I 

1- Escalões de remuneração previstos na Cláusula ----- 

ANEXO II 

 


