
O Centro Hospitalar do

Médio Ave (CHMA) foi conde-

nado, no passado mês de

maio, ao pagamento de mais

de 750 mil euros de indem-

nizações a um conjunto de

118 enfermeiros. Em causa

estão remunerações salariais,

subsídios de Natal e de férias,

o que entendem consubstan-

ciar uma diferença de trata-

mento entre os que têm

contrato individual de trabalho

e os integrados no Serviço

Nacional de Saúde, com vín-

culo à função pública. 

Além do valor relativo às

remunerações que entendem

legítimas no quadro de uma

igualdade de tratamento, o

valor indemnizatório atribuído

a cada um também com-

preende “danos não patrimo-

niais”. A sentença proferida

pelo Tribunal do Trabalho da

Maia obriga ainda o CHMA a

fixar as 35 horas de trabalho.

Os mais de cem enfer-

meiros dizem-se discrimina-

dos relativamente aos

colegas que, exercendo as

mesmas funções, tiveram au-

mentos salariais em 2013, o

que não aconteceu com os de

vínculo através de contrato in-

dividual. Para estes os au-

mentos só terão ocorrido em

novembro de 2015, com

retroativos de outubro, uma

situação que no entender dos

autores da ação agrava a

diferença de tratamento entre

o mesmo grupo profissional. 

A ação em tribunal tinha

por base a convicção de que

os aumento deveriam ter sido

aplicados a todos os enfer-

meiros, independentemente
da fórmula do vínculo.

O Tribunal de Trabalho da

Maia, em maio último, deu

razão aos profissionais que

recebiam salários entre os

1020,06 e os 1165,77,

quando estes deveriam ter

sido atualizado em 2013 para

os 1201,48, num período

compreendido entre janeiro

de 2013 e setembro de 2015.

A sentença dos juízes consi-

dera que, a haver diferença

salarial, teria que haver

“critérios objetivos” que a jus-

tificassem, “o que não acon-

teceu”.

O tribunal dá como prova-

dos que os 118 autores da

ação exerciam funções de

“igual modo”, assumindo

“semelhantes responsabili-

dade”, e possuindo “o mesmo

ou até mais tempo de

serviço”. De resto, a sentença

ataca inclusive a divergência

estabelecida a partir do mo-

delo de contratação: “a mera

circunstância de existir dife-

rença na natureza do vínculo

que os une não constitui qual-

quer causa objetiva válida de

diferenciação”.

Nos termos do decidido

pelo tribunal, o CHMA deverá

ainda nivelar os horários de

trabalho pelas mesmas 35

horas semanais, quando os

contratados individualmente

trabalhavam 40. 

“O Povo Famalicense” ten-

tou o contacto com o Con-

selho de Administração do

CHMA, mas sem sucesso. No

entanto, ao Jornal de Notícias

o CHMA adiantou que pre-

tende recorrer da sentença

para a Relação do Porto, o

que suspende a execução da

sentença.
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2 12 de Julho de 2016O Povo Famalicense

Saída de Famalicão em direção a Santo Tirso, após a Rotunda da Paz:
Esta passagem para peões é bem vinda, para assinalar a peões e automobilistas 

os pontops de travessia.
A questão é que, se de um lado há passeio, do outro há muro, revestido a mato, como

bem se vê pela foto. Limpeza recomenda-se!

CHMA condenado a pagar 750 mil euros 
de indemnizações a 118 enfermeiros


