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Consulta nº18/2014 

 

1. Relatório: 
Trata-se de consulta realizada pela Apoiadora do COSEMS Regional: Manhumirim e Ponte Nova, nos seguintes 
termos: 

“ (...)promotor de juiz de fora esta exigindo que todos os médicos do esf cumpram sua carga 
horaria, (até ai td bem), mas como os municípios vão adequar isso uma vez que: 
o recurso não é suficiente; não temos como ter medico pra atender a carga horaria que é 
exigido a presença de 20 ou 40 horas;os médicos podem querer reduzir a carga horaria pra 
20horas, mas sem reduzir o salario;os mesmos estão dizendo que caso isso ocorra vão para de 
atender -o que será terrível pra todos, a nossa atenção primaria já anda em dificuldades com 
eles e sem?houve uma reunião em carangola e temos 15 dias a contar do dia 07/10 para levar 
a decisão.gostaria de saber a posição do cosems/mg, e se eles podem ver com o promotor uma 
solução.porque segundo a decisão a partir de janeiro de 2015, todos os estab. terão de ter 
leitor biometrico para constar a presença dos medicos nas equipes. 
qual a posição do cosems/mg?ou será que se eu cadastrar dois de 20 horas vamos ter mais 
recurso?” 

 
 
 

2. Análise e Fundamentação 
 

A Constituição Federal, em seu artigo 37, XVI, “c”, dispõe sobre a possibilidade da acumulação de dois cargos ou 
empregos (e funções), para os profissionais médicos da seguinte forma: 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.  

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. 

Desta forma, o profissional médico pode manter 02 (dois) vínculos com as seguintes variações: 

- 02 cargos públicos (concursado) de médico; 

- 01 cargo público (concursado) de médico e 01 contrato temporário (função pública); 

- 02 contratos temporários (função pública). 

Essa regra vale tanto para estatutário, quanto para celetista (empregado público). 

Por sua vez, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Portaria MS nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, ao definir 
as responsabilidades gerais das Secretarias Municipais de Saúde e do Distrito Federal, quanto à fiscalização do 
cumprimento da jornada de trabalho pelos profissionais de saúde, dentre outras, determina: 
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a) selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes 
multiprofissionais de Atenção Básica, inclusive os da Saúde da Família, em conformidade com a 
legislação vigente; 

b) assegurar o cumprimento da carga horária de todos os profissionais que compõem as 
equipes de atenção básica, de acordo com as jornadas de trabalho especificadas no SCNES e a 
modalidade de atenção. 

A carga horária é o equivalente temporal ao qual o servidor deve exercer suas atividades para fazer jus à 
remuneração. 

É requisito inseparável do cargo/função pública e deve ser observada obrigatoriamente pelo servidor. Existe uma 
relação direta entre os dias de trabalho e remuneração, traduzindo no cumprimento integral da carga horária de 
trabalho. 

Diferente não poderia ser no tocante à carga horária dos profissionais que fazem parte da Estratégia Saúde da 
Família e de Agentes Comunitários de Saúde. Estes programas, conforme ressaltado, possuem carga horária pré-
determinada pela Portaria GM nº 2.488, de 2011, sendo de aplicação e cumprimento compulsório. 

É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde a fiscalização desses deveres, haja vista a possibilidade de 
suspensão dos recursos de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde a Estratégia de Saúde da Família e de 
Agentes Comunitários de Saúde, o que, por obviedade, levaria ao prejuízo dessas ações e serviços de saúde para a 
população em geral. 

Especificamente para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, são itens necessários à observância da carga 
horária, segundo a Portaria GM nº 2.488, de 2011: 

 

"Serão admitidas também, além da inserção integral (40h), as seguintes modalidades de 
inserção dos profissionais médicos generalistas ou especialistas em saúde da família ou 
médicos de família e comunidade nas Equipes de Saúde da Família, com as respectivas 
equivalências de incentivo federal: 

I - 2 (dois) médicos integrados a uma única equipe em uma mesma UBS, cumprindo 
individualmente carga horária semanal de 30 horas (equivalente a 01 (um) médico com 
jornada de 40 horas semanais), com repasse integral do incentivo financeiro referente a uma 
equipe de saúde da família; II - 3 (três) médicos integrados a uma equipe em uma mesma UBS, 
cumprindo individualmente carga horária semanal de 30 horas (equivalente a 02 (dois) 
médicos com jornada de 40 horas, de duas equipes), com repasse integral do incentivo 
financeiro referente a duas equipes de saúde da família; III - 4 (quatro) médicos integrados a 
uma equipe em uma mesma UBS, com carga horária semanal de 30 horas (equivalente a 

-03 (três) médicos com jornada de 40 horas semanais, de três equipes), com repasse integral 
do incentivo financeiro referente a três equipes de saúde da família; IV - 2 (dois) médicos 
integrados a uma equipe, cumprindo individualmente jornada de 20 horas semanais, e demais 
profissionais com jornada de 40 horas semanais, com repasse mensal equivalente a 85% do 
incentivo financeiro referente a uma equipe de saúde da família; e V - 1 (um) médico 
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cumprindo jornada de 20 horas semanais e demais profissionais com jornada de 40 horas 
semanais, com repasse mensal equivalente a 60% do incentivo financeiro referente a uma 
equipe de saúde da família. 

 

Tendo em vista a presença do médico em horário parcial, o gestor municipal deve organizar os 
protocolos de atuação da equipe, os fluxos e a retaguarda assistencial, para atender a esta 
especificidade. Além disso, é recomendável que o número de usuários por equipe seja próximo 
de 2.500 pessoas. As equipes com esta configuração são denominadas Equipes Transitórias, 
pois, ainda que não tenham tempo mínimo estabelecido de permanência neste formato, é 
desejável que o gestor, tão logo tenha condições, transite para um dos formatos anteriores 
que prevêem horas de médico disponíveis durante todo o tempo de funcionamento da equipe. 

A quantidade de Equipes de Saúde da Família na modalidade transitória ficará condicionada 
aos seguintes critérios: 

I - Município com até 20 mil habitantes e contando com 01 (uma) a 03 

(duas) equipes de Saúde da Família, poderá ter até 2 (duas) equipes na modalidade transitória; 
II - Município com até 20 mil habitantes e com mais de 03(três) equipes poderá ter até 50% 
das equipes de Saúde da Família na modalidade transitória; III - Municípios com população 
entre 20 e 50 mil habitantes poderá ter até 30% (trinta por cento) das equipes de Saúde da 
Família na modalidade transitória; IV - Município com população entre 50 e 100 mil habitantes 
poderá ter até 20% (vinte por cento) das equipes de Saúde da Família na modalidade 
transitória; e V - Município com população acima de 100 mil habitantes poderá ter até 10% 
(dez por cento) das equipes de Saúde da Família na modalidade transitória. 

Em todas as possibilidades de inserção do profissional médico descritas acima, considerando a 
importância de manutenção do vínculo e da longitudinalidade do cuidado, este profissional 
deverá ter usuários adscritos de modo que cada usuário seja obrigatoriamente acompanhando 
por 1 (um) ACS (Agente Comunitário de Saúde), 1(um) auxiliar ou técnico de enfermagem, 01 
(um) enfermeiro e 01(um) médico e preferencialmente por 1 (um) cirurgião-dentista, 1(um) 
auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal, sem que a carga horária diferente de trabalho 
comprometa o cuidado e/ou processo de trabalho da equipe. 

As equipes de Saúde da Família com diferentes inserções do profissional médico receberão 
recursos de acordo com sua modalidade e segundo a descrição abaixo: 

1.3.1 2 (dois) médicos integrados a uma única equipe, cumprindo individualmente carga 
horária semanal de 30 horas (equivalente a 01 (um) médico com jornada de 40 horas 
semanais), com repasse integral do financiamento para uma equipe de saúde da família 
modalidade I ou II. 

1.3.2. 3 (três) médicos cumprindo individualmente carga horária semanal de 30 horas 
(equivalente a 02 (dois) médicos com jornada de 40 horas, de duas equipes), com repasse 
integral do financiamento para duas equipes de saúde da família modalidade I ou II.  
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1.3.3. 4 (quatro) médicos com carga horária semanal de 30 horas (equivalente a 03 (três) 
médicos com jornada de 40 horas semanais, de 03 equipes), com repasse integral do 
financiamento para três equipes de saúde da família modalidade I ou II. 

1.3.4. 2 (dois) médicos integrados a uma equipe, cumprindo individualmente jornada de 20 
horas semanais, e demais profissionais com jornada de 40 horas semanais, com repasse de 
85% do financiamento para uma equipe de saúde da família modalidade I ou II. 

1.3.5. As equipes de Saúde da família na modalidade transitória: 

01 (um) médico cumprindo jornada de 20 horas semanais e demais profissionais com jornada 
de 40 horas semanais, o município receberá repasse mensal equivalente a 60% do valor do 
incentivo financeiro para uma equipe, sendo vedada sua participação no Programa de 
melhoria de acesso e da qualidade. 

Valores de financiamento do PAB Variável para as Equipes de Saúde da 

Família: 

Modalidade  ESF 1 = R$10.695,00/mês 

Modalidade ESF 2 = R$7.130,00/mês 

 

 

3. Conclusão 
Por todo o exposto, concluímos que é obrigação da Secretaria Municipal de Saúde a fiscalização do cumprimento 
da carga horária determinada para cada cargo/função dos profissionais em serviço. A forma de fiscalização da 
carga horária será definida pelo Município, que detém autonomia constitucional para legislar sobre assuntos de 
interesse local (CF, art. 30, I). 
 A carga horária dos profissionais da Estratégia Saúde da Família e os recursos advindos estão descritos na 
Portaria GM nº 2.488, de 2011. 
 
É o que cumpre informar. 
 
Belo Horizonte, 20 de outubro de 2014. 
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