
EXMª/º SENHOR (M/F/G/I) PRESIDENTE XXX 

 

Fulano de Tal, estado, Professor xxx da Escola XXX, residente (ocasional)  na rua XXX,  nº xyz, em 

XXX, vem, ao abrigo do disposto no art. 19º, nº 2, do DL nº 100/99, de 31 de Março, bem como dos arts. 

61º, 62º, nº 1, 83º, nºs 1 e 6 do ECD, publicado no Decreto-Lei nº15/2007 de 19 de Janeiro, expor e 

requerer a V. Exª o seguinte: 

 

Iº- No legítimo exercício do direito de greve – convocada, nos termos legais, pelo 

sindicato xxx -, para o dia xx/yy/zzzz, o ora requerente não compareceu nesse dia ao serviço. 

 

IIº- Em consequência do que nesse mesmo dia não leccionou, das xx.yy horas às rr.ss 

horas e das aa.bb horas às vv.ww horas, entre outros serviços não lectivos que nessa data 

constavam do seu horário, xxx tempos lectivos de yy minutos da disciplina de ZZZ da Turma 

beta do yº Ano do XXX, e da disciplina de AAA da Turma gama. do etaº Ano do AEIOU. 

 

IIIº- O ora Requerente repôs as aulas no dia tt de XXX, das cc,ta às at,cc horas e no dia 

tt de xxx, das ab,ba às ba,ab horas, leccionando xxx tempos lectivos de ccc minutos da 

disciplina de XXX da Turma Beta do alfaº Ano do XXX, e da disciplina de YYY  da Turma 

Teta. do rº Ano do VVV. 

 

IIIIº- Por outro lado, o ora rRequerente já sofreu, de acordo com os normativos em 

vigor, as únicas consequências legalmente previstas – não podendo, por conseguinte, sofrer 

quaisquer outras, por a lei não o autorizar – do exercício do Direito à Greve, que são as que 

constam do art. 19º, nº 1, do DL nº 100/99, de 31 de Março, e do art. 597º, nº 1, do Código do 

Trabalho.  

 

IIIIIº- Dispõe, com efeito, o art. 19º, nº 1, do DL nº 100/99, de 31 de Março: ...A ausência 

por exercício do direito à greve (...) implica sempre a perda das remunerações correspondentes ao período de 

ausência, mas não desconta para efeitos de antiguidade, nem no cômputo do período de férias.  

 

IIIIIIº- E estabelece o art. 597º, nº 1, do Código do Trabalho, que ...A greve suspende, no 

que respeita aos trabalhadores que a ela aderirem, as relações emergentes do contrato de trabalho, nomeadamente o 

direito à retribuição e, em consequência, desvincula-os dos deveres de subordinação e assiduidade.  

 

IIIIIIIº- Ora, ao vencimento do Requerente já foi oportunamente descontado, como é 

de lei, a retribuição correspondente ao dia aa/bb/cccc, em que, conforme exposto, exerceu 

legitimamente o direito de greve. 



 

IIIIIIIIº- Em função do exposto, se o ora Requerente tiver sido obrigado a repor 

gratuitamente, sem que lhe venha a ser paga a correspondente retribuição, as aulas que não 

leccionou no dia da greve, estará a ser dupla e ilegalmente penalizado – pois, conforme supra 

expendido, estará a sofrer consequências da greve que a lei não autoriza – por causa da greve a 

que legitimamente aderiu.  

 

Termos em que requer a V. Exª, ao abrigo das disposições legais citadas, que se digne ordenar que 

seja processado e abonado ao ora Requerente o pagamento de xxx horas lectivas por si prestadas, nos 

dias dd/ff/gggg, das rr,66 às 66,rr horas e dia ee/ee/eeee das ee,ee às ee,ee horas, para reposição das 

aulas que não leccionou, por se encontrar em greve, no dia jj/jj/jjjh, da disciplina de FFF  das 

Turmas KKK e IBM do 35º e 39º Anos dos HHH  e OOO, respectivamente. 

 

 

Solicira deferimento. 

 

Local, SS de SS de SSSS  

 

O Requerente, 

Fafe 

 

 


