
  

 



 

  

1. Nos processos de transição, para o regime das 40 horas semanais, dos médicos 

especialistas em Medicina Geral e Familiar, as propostas de transição devem, apenas, fazer-

se acompanhar de informação sobre: 

a) Cabimento orçamental,  

b) Número de utentes por médico de família por Agrupamento de Centros de Saúde; 

c) Número de utentes sem médico de família, por Agrupamentos de Centros de Saúde, 

depois da organização das listas de utentes, nos termos previstos no Despacho n.º 

13795/2012, publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 206, de 24 de outubro; 

d) Cobertura adicional de utentes, gerada pela transição do médico para 40 horas e 

situação resultante para o respetivo Agrupamento de Centro de Saúde  

 

2. Na área hospitalar, os processos de transição, para o regime das 40 horas semanais, devem, 

apenas, ser acompanhados de informação sobre: 

a) Cabimento orçamental; 

b) Volume, quanto ao trabalho extraordinário prestado, do número de horas e de custos 

que serão reduzidos; 

c) Volume, quanto aos contratos de prestação de serviços celebrados, do número de 

horas e de custos que serão reduzidos. 

 

Por último, impõe-se sublinhar que, como expressamente decorre do mencionado Despacho n.º 

11574/2013, de 5 de setembro, os pedidos de transição para o novo regime de trabalho a que 

correspondem 40 horas semanais devem, em todos os casos, ser considerados como 

procedimentos urgentes, devendo, por isso, ser adotadas as diligências necessárias no sentido de 

garantir que a decisão seja proferida, pelo órgão de gestão a cujo mapa de pessoal o trabalhador 

em causa pertença, no prazo máximo de cinco dias uteis e de imediato remetido à Administração 

Regional de Saúde territorialmente competente, a qual deverá pronunciar-se e remeter o processo 

a esta Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. em prazo que não ultrapasse os três dias 

úteis. 

 



 

  

Mais se esclarece que não serão propostas para autorização quaisquer pedidos de prestação de 

serviço sem que, previamente, se confirme a sua substituição por tempo de trabalho no regime de 

40 horas. 

 

O Presidente do Conselho Diretivo 

 

 

(João Carvalho da Neves) 
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