
                                                                                          Exmo. Conselho de Administração do
(*)

(*), portador/a da cédula profissional n.º (*), com a categoria de Assistente / Assistente Graduado / Assistente Graduado Sénior (ELIMINAR O QUE NÃO INTERESSAR) de  (*), a exercer funções no Serviço de (*), vem expor e requerer a V. Exa o seguinte:

	O/A Requerente é filiado/a no Sindicato Médicos da Zona Sul.
	Nessa qualidade, é-lhe aplicável o disposto na cláusula 41ª, n.º 2, do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 2/2009, publicado em 13 de outubro no Diário da República, 2.ª série, 198, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Aviso n.º 17239/2012, publicado em 27 de dezembro, no Diário da República 2.ª série, n.º 250, parte J3, pelo Aviso n.º 12509/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, em 27 de outubro de 2015, e pelo aviso n.º 9746/2016, de 5 de agosto.
	Nos termos do disposto na citada disposição legal, considera-se período noturno o compreendido entre as 22 horas de um dia e as sete horas do dia seguinte, sem prejuízo de que para o trabalho em Serviço de Urgência, Unidades de Cuidados Intensivos, Unidades de Cuidados Intermédios e prolongamentos de horário nos Centros de Saúde, o período a considerar como período noturno ser o compreendido entre as 20 horas de um dia e as oito horas do dia seguinte.
	 Apesar disso, resulta dos recibos de vencimento do/a Requerente que não têm sido esses os períodos considerados no pagamento das remunerações que lhe são devidas pela prestação de trabalho no período noturno. 
	Na verdade, os períodos considerados nos abonos que lhe têm sido processados e pagos pela prestação de trabalho em Serviço Urgência / Unidades de Cuidados Intensivos / Unidades de Cuidados Intermédios / prolongamento de horário no Centro de Saúde (ELIMINAR O QUE NÃO INTERESSAR) têm sido, desde __/__/____, apenas os compreendidos entre as 22 horas e as 7 horas.
	Pelo que, o/a Requerente tem sido remunerado/a de forma incorreta e, por isso, privado/a de valores remuneratórios a que legalmente tem direito.


Termos em que, vem requerer a V. Exa. o seguinte:
	sejam corrigidos os pagamentos já efetuados ao/à Requerente de acordo com o disposto na supra citada disposição legal, sendo-lhe processada e paga a diferença que lhe for devida;
	quanto aos pagamentos futuros, a realizar, sejam os mesmos processados e pagos ao/à Requerente de acordo com o disposto na supra citada disposição legal.



O/A Requerente
_____________________

(*) – a completar

