
Acesso ao registo biométrico:

O registo biométrico implica um Regulamento de 
Assiduidade/Horário que é de negociação sindical obrigatória 

(existe uma Circular de 2007 no CHBM que está a ser aplicada 
discricionariamente havendo diversidade na sua aplicação). 

   O SEP disponibilizou-se para esta negociação.

O C.A. assumiu que solicitou que a aplicação 
informática permita esta consulta, estando a 
negociar com a empresa a sua aplicação. 

O SEP questionou se está a ser 
assegurado o direito a cada 
enfermeiros  ter acesso ao seu registo 
de assiduidade sem estar sujeito a 
autorização da che�a/coordenação.

O SEP colocou ao C.A. que, decorrente 
da grave carência de enfermeiros, os 
enfermeiros estão confrontados com o 
agravamento dos ritmos de trabalho, 
desregulamentação dos horários de 
trabalho, aumento do risco de Lesões 
Musculo Esqueléticas Relacionadas 
com o Trabalho(LMERT), aumento do 
risco de erro e de acidentes de 
trabalho; situação que considera 
intolerável.

Quanto aos horários de trabalho:
Apesar do SEP defender que a lei 68/2013 
(a famigerada lei das 40 horas) não se aplica 
aos enfermeiros*. A referida lei é contudo 
clara no que se refere à duração da jornada 
de trabalho diária, designadamente no nº 1 
do artº. 2º  “…o período normal de trabalho 
dos trabalhadores em funções públicas é de 
oito horas por dia..” pelo que não são legais 
quaisquer estratégias para colmatar  a falta 
de enfermeiros que impliquem o aumento 
da carga horária diária/de cada turno.O C.A. garantiu que não haveria 

horários que desrespeitassem essa 
disposição legal e que os serviços 
onde foi colocada a hipótese de 
turnos de 12h a questão estava 
totalmente ultrapassada/afastada.

*apesar da imposição do Governo e do pronunciamento do 
Tribunal Constitucional, o SEP não desiste e colocou mais 
de 60 Ações Impugnatórias em tribunal defendendo a 
aplicação das 35h aos enfermeiros, o processo está em 
curso.

Horários de trabalho 
das Equipas de Enfermagem     

SEP reuniu com o Conselho de 
Administração em 23 de Julho,  
que se fez representar na pessoa 
da  Enfª Diretora. Tendo sido abordados
os seguintes assuntos:

ENFERMEIROS

CH Setúbal



Carência de enfermeiros

Direção de Enfermagem

Concurso Enf.º Principal

Direitos da Parentalidade

O SEP questionou se já estava constituída e homologada a DE.
O C.A. informou que já estava constituída a DE bem como a Comissão Executiva.
O SEP referiu que para suporte da decisão da DE no que se refere à proposta de 
Enfermeiros em che�a, para nomeação em che�a pelo C.A. (nº5, artº 18º do DL 
248/2009) deve operacionalizar um procedimento concursal interno, ágil e célere, 
sendo esta a única forma de garantir a igualdade de oportunidade a todos os 
colegas detentores dos legais requisitos, transparência, imparcialidade no acesso.

Os constrangimentos impostos pelo MS/Governo para a contratação de enfermeiros 
são incompreensíveis num contexto de desemprego e emigração de milhares de 
enfermeiros!
Pelo que o SEP tem colocado reiteradamente a necessidade de admissão urgente de 
enfermeiros junto ao MS (conforme informação vertida nos comunicados das 
reuniões negociais).
Quanto ao CHS o SEP defendeu a vinculação a título de�nitivo dos 10 colegas 
sub contratados.
O C.A. garantiu que já procedeu ao pedido de 12 contratos à tutela e que estes 
colegas serão vinculados. Garantiu também que procedeu à negociação com a 
empresa no que se refere ao valor/hora pago.
SEP considera a sub contratação uma exploração inadmissível dos enfermeiros e um 
desperdício inexplicável do erário público.

A carência de enfermeiros está a colocar em causa o exercício dos mais elementares 
direitos dos enfermeiros e até dos seus �lhos!
Num contexto de suposto incentivo à natalidade não é admissível que as 
estratégias encontradas para fazer face à não admissão de enfermeiros passem pela 
transferência das enfermeiras que tenham tido baixa por gravidez de risco. 
A solução para a falta de enfermeiros é a admissão não a exploração e discriminação 
de quem está a trabalhar!
Colega se te sentires lesada/o nestes ou noutros direitos contacta o SEP.

Decorrente do processo negocial em curso com o SEP, o Ministério da Saúde emitiu 
orientações para todas as instituições procederem ao necessário “levantamento das 
necessidades” de Enf. Principais.
O C.A. informou que tinha remetido ao MS a necessidade de 20% na instituição.

DIRECÇÃO REGIONAL DE SETÚBAL
drsetubal.sep@gmail.com - www.sep.org.pt

DR Setúbal, Agosto2014


