
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No âmbito da visita da Comissão Parlamentar de Saúde à Unidade Local de Saúde do Baixo

Alentejo, EPE – (ULSBA), em reunião ocorrida com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses

(SEP) fomos informados que a ULSBA está a considerar para efeitos de trabalho noturno em

dias uteis aos enfermeiros em regime de Contrato Individual de Trabalho (CIT) apenas a partir

das 22 horas, sendo que para os Enfermeiros em regime de Contrato de Trabalho em Funções

Publicas (CTFP) o trabalho noturno em dias uteis é definido a partir das 20 horas. Esta decisão

contraria o estatuído no Decreto Lei 62/79 de 30 de março, que no n.º 2 do artigo 5º, define

como trabalho noturno aquele que é “prestado entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia

seguinte”.

A Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro, do orçamento do estado para 2018, , no n.º 1 do artigo

41, determina que “O disposto no presente artigo aplica-se aos profissionais de saúde nos

estabelecimentos que integram o SNS e os serviços regionais de saúde, independentemente da

natureza jurídica do vínculo de emprego.” , o n.º 3 do mesmo artigo define que “A partir de 1 de

janeiro de 2018 é reposto o pagamento do trabalho normal nos termos da tabela a que se refere

o n.º 2 do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 62/79, de 30 de março".

Ainda o n.º 4 do artigo 41 da Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro, define que “os atos

praticados em violação do presente artigo são nulos e a violação do mesmo determina

responsabilidade civil, financeira e disciplinar por parte dos gestores das entidades abrangidas

pelo regime estabelecido na presente lei.”

Pelas informações fornecidas pelo SEP, a ULSBA – EPE é atualmente a única instituição de

saúde no país que efetua o pagamento dos suplementos remuneratórios tendo por base a

natureza do seu vínculo, ou seja, para os Enfermeiros com CIT é considerando trabalho noturno

em dias uteis a partir das 22 horas, sendo que para os enfermeiros em é considerado a partir

das 20 horas.

Entende o PCP que a ULSBA – EPE não estando a proceder à reposição de regimes de

trabalho no âmbito do Serviço Nacional de Saúde como estabelecido na lei do orçamento do



estado para 2018 encontra-se em claro desrespeito pelo Decreto Lei 62/79 de 30 de março.

Atendendo ao exposto, solicita-se a V.ª Ex.ª que possa remeter ao Governo, por intermédio do

Ministério da Saúde, o pedido de resposta às seguintes questões:

Que conhecimento tem o Governo desta situação?1.

Que medidas irá tomar o Governo para que seja efetuado o pagamento do trabalho noturno

em dias uteis, aos enfermeiros em regime de Contrato Individual de Trabalho (CIT), tal como

estabelecido no Orçamento de estado para 2018?

2.

A reposição do regime de trabalho no âmbito do Serviço Nacional de Saúde tem efeitos a

partir de 1 de janeiro de 2018, pelo que considera o Governo haver lugar a pagamento

retroativo das horas realizadas e não pagas? Em caso afirmativo, quando será reposto o

pagamento?

3.

Tem o Governo conhecimento de outros profissionais, que não enfermeiros, em CIT na

ULSBA, a quem lhe esteja a ser pago o trabalho noturno em dias úteis a partir das 22h? se

sim, qual ou quais os grupos profissionais em causa?

4.

Palácio de São Bento, 11 de outubro de 2018

Deputado(a)s

JOÃO DIAS(PCP)

CARLA CRUZ(PCP)

PAULA SANTOS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 4

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Pagamento do trabalho noturno aos Enfermeiros da ULSBA em regime de Contrato Individual de Trabalho
	txtDestinatario[0]: Min.  da   Saúde

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2018-10-11T19:00:29+0100
	João Dias (Assinatura Qualificada)


		2018-10-11T19:00:55+0100
	Unknown signer 21d580976c62599b169d23756c7fbcc17f973d52




