Ao Conselho de Administração do
_____________________________

[Localidade], ___ de _____de 2017

Assunto: Cessação do Exercício de Funções Especializadas.
Exmos. Senhores,
Os Enfermeiros de Cuidados Gerais, abaixo assinados, com [Identificar relação contratual, por
ex: Contrato de Trabalho em Funções Públicas, regulado pela Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na sua actual
redacção/Contrato Individual de Trabalho sem termo, conforme previsto no artigo 147º, do
Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro, na sua actual redacção],
a exercer funções e a assumir diariamente responsabilidades na qualidade de Enfermeiros
Especialistas em Enfermagem [Identificar Especialidade] no Serviço [Identificar o Serviço] do
[Identificar a Instituição], reiteram a Vª Exª a alteração da categoria profissional de Enfermeiro
de Cuidados Gerais para Enfermeiro Especialista, nos seguintes termos e fundamentos:
1. Os requerentes reiteram que a situação em apreço configura uma situação
inconstitucional, um incumprimento legal, e que promove a existência de práticas
discriminatórias na Instituição que Vªs Exªs superiormente dirigem, em particular no
[Identificar o Serviço], local onde os requerentes exercem funções e prestam cuidados;
2. As Leis do Estado, e em particular a Constituição da República Portuguesa, revestem
carácter geral e abstracto, sendo por isso aplicáveis ao Estado Português e à
Administração Pública (latu sensu), independentemente de quaisquer restrições
orçamentais ou de qualquer outra natureza;
3. As responsabilidades do [Identificar a Instituição] e de Vªs Exªs não se alteram pelo facto
de estarem dependentes de autorizações da Tutela e do Ministério das Finanças;

4. Sem prejuízo de fazer valer os seus direitos pela via judicial, os requerentes solicitam a
Vªs Exªs as melhores diligências tendo em vista a resolução da situação aqui em causa,
até ao dia XXXXX (inclusive);
5. Após a referida data e caso a situação em apreço não esteja resolvida, os requerentes
desempenharão apenas cuidados de saúde gerais, de acordo com as funções e
competências para as quais foram contratados, deixando de prestar cuidados
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especializados na área competente, nomeadamente [exemplificar tipos de cuidados
prestados e que podem ser encontrados no Regulamento das competências de cada
Especialidade no site da OE]

Certos de que o presente assunto merecerá por parte de Vªs Exªs a melhor das atenções, estamos
ao dispor para eventuais esclarecimentos que entendam por necessário.

Pedem deferimento,
Os Requerentes
______________________________
[nomes completos]
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