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Federação Nacional dos Médicos
PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO/CONTRATAÇÃO COLECTIVA
2014 - 2015
ANEXO A ACTA FINAL

I - Assuntos resultantes do acordo firmado na 2.ª reunião, realizada em 19.11.2014, quanto
à ordenação cronológica das matérias a negociar:

1 - Revisão do regime do internato médico e Regulamento do Internato Médico (RIM)
(Actas 3, 4, 5 e 13 de 01.12.2014, 16.12.2014, 21.01.2015 e 10.07.2015, respectivamente)
Negociação abrupta e unilateral interrompida por parte do MS do DL sem que
a negociação do mesmo tenha sido considerada encerrada por parte da FNAM.
Não acordo relativamente ao RIM.
2 - Regime do descanso compensatório
(Acta 5 de 21.01.2015)
Acordo quanto ao regime sem que as estruturas centrais do MS tenham
conseguido torná-lo efectivo junto dos EPE e IP.
3 - Normas particulares de organização e disciplina do trabalho médico, incluindo aspetos
específicos do controlo da assiduidade e da pontualidade.
(Actas 7, 9 e 10 de 03.03.15, 08.04.2015 e 12.05.2015, respectivamente)
Após meses de discussão nas Comissões Paritárias e do acordo firmado num
hospital (Setúbal) foi rejeitada superiormente a possibilidade de construção de
qualquer documento-tipo que possibilitasse a discussão dos temas em todos os
estabelecimentos do SNS.
Acordo.
4 - Definição do conceito de local de trabalho – nomeadamente em resultado da reorganização
dos serviços de urgência (e ACeS).
Não discutido.
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5 - Regime de incentivo à fixação de pessoal médico em zonas carenciadas – desenvolvimento
da norma constante da proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2015, na parte em que
adita um novo artigo 22.º-D ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde.
(Actas 6 e 8 de 10.02.15 e 12.03.15, respectivamente)
As propostas apresentadas pelo MS revelaram-se completamente desajustadas
aos objectivos.
Não acordo.
6 - Harmonização do regime e tramitação do procedimento de recrutamento para preenchimento
de posto de trabalho, em regime de contrato individual de trabalho, no âmbito das entidades
publicas empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde, em resultado da alteração da
Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, através da Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro.
(Acta 11 de 02.06.2015)
Acordo.
7 - Sistema de avaliação do desempenho adaptado aos trabalhadores médicos (2011, 2012 e
biénio 2013 - 2014)
(Actas 7, 9 e 10 de 03.03.15, 08.04.2015 e 12.05.2015, respectivamente)
Não acordo.
8 - Regulamentação do regime aplicável às equipas médicas nos serviços de saúde de urgência,
externa e interna, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermédios, por
recurso a trabalhadores médicos afetos exclusivamente ao exercício de funções naquelas
unidades.
(Acta 7 de 03.03.15)
Foi proposto pelo MS a constituição de um grupo de trabalho dedicado que
nunca reuniu por falta de cumprimento iniciativa do próprio ministério.
Não cumprido.
9 - Conjugação do regime de dedicação exclusiva a que correspondem 42 horas semanais com o
recrutamento, por concurso, para categoria superior da carreira especial médica.
(Acta 6 de 10.02.15)
Acordo.
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10 - Disponibilidade permanente – normatização deste regime para os trabalhadores médicos da
área profissional de saúde pública.
(Acta 13 de 10.07.15)
A FNAM entregou contra-proposta. Não consta da acta;
Não existe qualquer resposta por parte do MS.
Não existe consenso.
11 - Regime remuneratório dos trabalhadores médicos com funções de direção e chefia –
regulamentação do artigo 21.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto.
A FNAM apresentou uma proposta que não teve qualquer resposta expressa por
parte do MS.
Não discutido.
12 - Regime de incompatibilidades – clarificação do regime aplicável e dos procedimentos a
observar.
(Acta 11 de 02.06.15)
Acordo.
13 - Regime de dispensa do trabalho noturno e no serviço de urgência.
Não discutido.
14 - Limites máximos para realização de trabalho suplementar, incluindo o destinado a
assegurar o funcionamento de serviços de urgência ou de atendimento permanente.
Não discutido.
15 - Obrigação de permanência decorrente da seleção, por concurso, de trabalhadores médicos,
pelo período de três anos.
Não discutido.
16 - Harmonização entre o princípio expresso no ponto 13. da Ata de entendimento, datada de
14 de outubro de 2012, e o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012, 31 de dezembro, na parte
referente ao exercício do direito de dispensa do trabalho noturno e do trabalho em serviços de

Federação Nacional dos Médicos
urgência, em função da idade do médico, para as opções de transição para o novo regime de
trabalho, declaradas já após 1 de janeiro de 2015.
Não discutido.
17 - Transição automática para a categoria de assistente graduado, por parte dos médicos já
habilitados ou que venham a adquirir o grau de consultor.
Acordo.

II - Outros diplomas legais negociados no decurso dos trabalhos da mesa negocial

1 - Aumento transitório das listas de utentes para as USF Mod A e UCSP.
(Actas 01, 02 (SEAMS) e 12 e 13 de 08.04.2015, 26.05.2015, 22.06.2015 e 10.07.2015,
respectivamente).
FNAM defende suplemento remuneratório para aumento de listas idêntico ao
das USF Mod B. Este aumento só poderá ser considerado entre 1.972 UP e
2.358 UP.
Não acordo.
2 - DL Programa Investigação Médica.
(Actas 12 e 13 de 10.07.2015 e 22.07.2015, respectivamente)
Acordo.
3 - Portaria referente ao acesso ao grau de consultor por parte de sub-especialistas.
(Acta 14 de 22.07.2015)
Acordo.
4 - Regulamentação do regime aplicável às equipas médicas nos serviços de saúde de urgência,
externa e interna, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermédios, por
recurso a trabalhadores médicos afetos exclusivamente ao exercício de funções naquelas
unidades.
(Acta 5 de 21.01.2015)
Assunto adiado / não discutido.
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5 - Negociação do projeto de diploma que se propõe alterar, ainda que pontualmente, o Decretolei n.º 89/2010, de 21 de julho.
(Acta 5 de 21.01.2015)
Acordo.
6 - Projeto de decreto-lei que regula os termos e condições para obtenção, a título excecional,
pelos clínicos gerais, do grau de especialista em Medicina Geral e Familiar.
(Acta 6 de 10.02.2015)
Não concluído por parte do MS.
7 - Projeto de Portaria de mobilidade parcial que confere o direito ao pagamento de ajudas de
custo e transporte.
(Acta 6 de 10.02.2015)
Não acordo.
8 - revisão do regime de tramitação do procedimento de recrutamento para preenchimento de
postos de trabalho nos serviços e estabelecimentos de saúde integrados no SNS, tendo em vista
a simplificação do processo previsto na Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio.
(Acta 11 de 02.06.2015)
Acordo.
9 - Criação, na carreira especial médica bem como nos instrumentos de Regulamentação
Coletiva de Trabalho, da área profissional de Emergência Médica.
(Actas 9, 10, 11, 12 e 13 de 08.04, 12.05, 02.06, 22.06 e 10.07.2015, respectivamente)
Não acordo / Abandonado.

28 de Julho de 2015
A Comissão Executiva da FNAM

