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Brasília-DF, 15 de junho de 2012 

 

Comissão mista da Câmara aprova novo texto para MP 568 e corrige 

salários de médicos 
 

O relator da comissão mista que analisa a Medida Provisória (MP) 568/12, senador Eduardo Braga 

(PMDB-AM), decidiu acolher os argumentos de representantes da categoria para que seja mantida a 

sistemática remuneratória anterior à MP, reajustando os valores. 

 

O projeto de lei de conversão apresentado por Braga, aprovado na quarta-feira (13) pela comissão, 

estabelece que a carga de trabalho dos médicos que trabalham em hospitais públicos federais deve ser de 

20 horas semanais, como era antes da MP. O texto aprovado, no entanto, preserva a permissão para o 

médico fazer carga horária dupla, de 40 horas. 

 

Segundo o relator, entidades do setor alertaram para o fato de que as alterações propostas originalmente 

pela MP reduziriam a remuneração dos médicos pela metade. O texto do Executivo definia uma carga de 

40 horas semanais para os médicos federais sem alterar o valor da remuneração, que continuaria a mesma 

paga pelas 20 horas. 

 

O texto aprovado cria tabelas únicas para as carreiras de médico, que valem para médico, médico de saúde 

pública, médico do trabalho, médico veterinário, médico-profissional técnico superior, médico-área, 

médico marítimo e médico cirurgião de qualquer órgão da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional. 

 

Acordo 
Braga também alterou o texto da MP para cumprir acordo firmado com servidores da Fiocruz e da área de 

ciência e tecnologia das Forças Armadas. As alterações preveem novas cargas horárias mínimas para os 

cursos de qualificação profissional que permitem a progressão na carreira. 

 

O relator ainda retirou do texto as alterações propostas ao pagamento de insalubridade e de periculosidade 

para as categorias do funcionalismo público. Braga decidiu manter a sistemática vigente, na qual os 

adicionais são calculados a partir de um percentual incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo 

do servidor. 

 

“Não parece razoável impor reduções a segmentos significativos do funcionalismo em uma MP que 

pretende corrigir anomalias remuneratórias”, argumentou. 

 

A proposta aprovada também reajusta a remuneração de outras 29 carreiras, em um total de 669,5 mil 

servidores ativos e inativos. Os reajustes vão custar, em 2012, R$ 1,65 bilhão ao Tesouro. Para os 

próximos anos, a conta será de R$ 2,717 milhões. 
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Tramitação 

O projeto de lei de conversão ainda será analisado pelo relator revisor, deputado Osmar Serraglio (PMDB-

PR), que pode apresentar texto alternativo. Depois, a matéria segue para análise do Plenário. 

 

*Fonte: Jornal da Câmara 
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