
NOVO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES 
MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

LEI Nº 10.948, DE 13 DE JULHO DE 2016
(Originária do Projeto de Lei n.º 1.908/2016, da autoria do Executivo)



Objetivo da lei 

Reestruturar a carreira dos servidores públicos
da área de atividades de medicina do município.

Reestruturar o procedimento de evolução
profissional.

Instituir nova tabela de vencimentos-base.



Público-alvo

Médicos vinculados a administração direta.

Médicos integrantes do quadro de pessoal do HOB, que fizeram a
o opção pelo plano de carreira instituído pela Lei nº 9.154/06.

Servidores aposentados nos cargos públicos de médico e aos
pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do
Município – RPPS, e que façam jus à paridade dos seus proventos e
pensões com a remuneração atribuída ao cargo público efetivo do qual
derive o benefício previdenciário respectivo.



Carreiras –Plano Atual

Lei n.º 7238, de 30 de dezembro de 1996, institui o Plano de Carreira dos
Servidores da Saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
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1) Progressão por mérito: após 1095 dias
de efetivo exercício de seu cargo, depois
de ser submetido a avaliação de
desempenho e ser aprovado, servidor
será classificado no nível imediato de sua
série de classe, que resultará em
acréscimo de 5% do seu vencimento
básico.

2) Progressão por escolaridade: o servidor
fará jus a níveis na Tabela de Vencimentos,
por conclusão de nível de escolaridade
superior ao exigido para o seu cargo de
provimento efetivo, e desde que a ele
diretamente relacionado, nos seguintes
limites:

Formas de evolução 
Lei nº 7238/96



Formas de evolução 
Lei nº 7238/96

CARGOS 
EFETIVOS

NÍVEIS DE VENCIMENTO
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Carreiras –Plano Atual 
Lei n.º 9.154/2006 = Plano de carreira do HOB

NÍVEL
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1) Progressão por mérito: após 1095 dias
de efetivo exercício no cargo ou emprego
público efetivo, depois de ser submetido
a avaliação de desempenho e ser
aprovado, servidor será classificado no
nível imediato de sua série de classe, que
resultará em acréscimo de 5% do seu
vencimento básico.

2) Progressão por escolaridade: o servidor
fará jus a níveis na Tabela de Vencimentos,
por conclusão de nível de escolaridade
superior ao exigido para o seu cargo de
provimento efetivo, e desde que a ele
diretamente relacionado, nos seguintes
limites:

Formas de evolução 
Lei nº 9.154/2006



Carreiras –Novo Plano
Lei n.º 10948, de 13 de julho 2016, institui o Plano de Carreira dos Servidores Médicos da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Formas de evoluir na carreira = progressão e promoção
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Formas de Evolução - progressão funcional

Progressão é a evolução horizontal do servidor público para o nível de vencimento-
base imediatamente superior ao que estiver posicionado dentro de uma mesma
classe.



Progressão funcional

Progressão funcional por desempenho excepcional

Por uma única vez ao longo de sua carreira, o médico fará jus a 1 (um) nível adicional
de vencimento-base à título de progressão funcional na hipótese de desempenho
excepcional constante.

Requisitos:

Estar posicionado a partir do nível 6;

Obter avaliação superior a 90% em 3 (três) dos períodos de 730 ou 1095 dias.



Progressão funcional

I - conclusão de curso de nível de escolaridade superior ao exigido para o provimento
de seu cargo público e a ele diretamente relacionado, de acordo com a área de
especialização do servidor, sendo o segundo dos níveis adicionais de vencimento-base
concedido após um intervalo mínimo de 10 (dez) anos a partir da concessão do
primeiro nível, e desde que o curso apresentado para tal finalidade tenha sido
concluído durante o referido período.

II- desempenho excepcional no período, com resultado superior a 90% por cento.

Progressão funcional por cumprimento de requisitos

Por 2 (duas) vezes ao longo de sua carreira, o médico fará jus a 1 (um) nível
adicional de vencimento-base a título de progressão funcional na hipótese de
cumprimento dos seguintes requisitos em cada uma das oportunidades:



Promoção 

Promoção é a evolução vertical do servidor público da
classe em que estiver posicionado para a classe
subsequente e para o nível de vencimento-base cujo valor
seja igual ou maior ao do nível imediatamente superior ao
atribuído ao servidor na classe antecedente.

A cada ano, será aberta para as classes C, D e E uma
quantidade de vagas correspondente a 1% do número de
cargos de médico existentes nos quadros de pessoal da
administração direta do Poder Executivo do Município e do
HOB, podendo chegar até 3% conforme evolução da receita.



Promoção: para a classe B
I

Apresentar 
comprovante de 
título de residência 
médica ou de título 
de especialista 
reconhecido pelo 
CRM, de acordo 
com a área de 
habilitação definida 
no concurso 
público ao qual se 
submeteu.

II
Encontrar-se em 
efetivo exercício 
das atribuições de 
seu cargo público.

II
I

Não sofrer punição 
disciplinar de 
qualquer natureza 
aplicada pela CGM 
em decorrência de 
decisão proferida em 
procedimento 
administrativo 
disciplinar nos 
últimos 12 (doze) 
meses anteriores ao 
protocolo do 
requerimento de 
promoção ou, no 
caso de não ter 
ainda completado 
esse período, nos 
meses em que 
estiver em exercício.

IV

Comprovar 
participação e 
aprovação em 
atividades de 
formação e 
aperfeiçoamento, se 
exigido em 
regulamento.



Promoção : para a classe C, D e E
I

Encontrar-se 
em efetivo 
exercício das 
atribuições de 
seu cargo 
público.

II

Estar 
posicionado a 
partir do nível V 
da classe 
imediatamente 
anterior à qual 
pretenda ser 
promovido e 
nesta estar 
posicionado há, 
no mínimo, 3 
(três) anos.

III

Não haver 
faltado, sem 
justificativa, a 
mais de 1% do 
período 
correspondente 
ao procedimento 
de avaliação de 
desempenho 
para fins de 
progressão 
funcional em 
curso.

IV V

E/ou nesse 
interregno não 
sofrer punição 
disciplinar de 
qualquer 
natureza 
aplicada pela 
CGM em 
decorrência de 
decisão proferida 
em 
procedimento 
administrativo 
disciplinar.

Participação e 
aprovação em 
procedimento 
seletivo interno e 
classificação para 
uma das vagas 
disponibilizadas 
para a classe à 
qual concorrer, 
que inclui 
atividades de 
formação e 
aperfeiçoamento, 
dentre outros 
critérios de 
mensuração da 
participação e do 
empenho do 
servidor, conforme 
sistema de 
pontuação a ser 
definido em 
regulamento.



Enquadramento na nova carreira
CARGO / NÍVEL 

ATUAL

CARGO / NÍVEL E CLASSE TRANSFORMADO
Médicos com graduação superior em medicina, em nível de 
bacharelado, reconhecido pelo MEC, com habilitação legal 

para o exercício da profissão

CARGO / NÍVEL E CLASSE TRANSFORMADO
Médicos com graduação superior em medicina, em nível de bacharelado, 

reconhecido pelo MEC, com habilitação legal para o exercício da profissão, e 
detentores de títulos de residência médica ou especialista reconhecido pelo CRM

Médico – Nível 1 Médico - Classe A – Nível 1 Médico - Classe B – Nível 1

Médico – Nível 2 Médico - Classe A – Nível 4 Médico - Classe B – Nível 1

Médico – Nível 3 Médico - Classe A – Nível 5 Médico - Classe B – Nível 4

Médico – Nível 4 Médico - Classe A – Nível 7 Médico - Classe B – Nível 5

Médico – Nível 5 Médico - Classe A – Nível 8 Médico - Classe B – Nível 7

Médico – Nível 6 Médico - Classe A – Nível 9 Médico - Classe B – Nível 8

Médico – Nível 7 Médico - Classe A – Nível 10 Médico - Classe B – Nível 9

Médico – Nível 8 Médico - Classe A – Nível 12 Médico - Classe B – Nível 10

Médico – Nível 9 Médico - Classe A – Nível 13 Médico - Classe B – Nível 12

Médico – Nível 10 Médico - Classe A – Nível 14 Médico - Classe B – Nível 13

Médico – Nível 11 Médico - Classe A – Nível 15 Médico - Classe B – Nível 14

Médico – Nível 12 Médico - Classe A – Nível 16 Médico - Classe B – Nível 15

Médico – Nível 13 Médico - Classe A – Nível 17 Médico - Classe B – Nível 16

Médico – Nível 14 Médico - Classe A – Nível 18 Médico - Classe B – Nível 17

Médico – Nível 15 Médico - Classe A – Nível 18 Médico - Classe B – Nível 18



Ingresso na nova carreira
O ingresso no cargo público de médico dar-se-á no primeiro nível de
vencimento-base e na classe correspondente à formação exigida em
concurso público.

Classe A = curso de graduação completo de
nível superior em Medicina, em nível de
bacharelado, reconhecido pelo Ministério da
Educação - MEC, com habilitação legal para o
exercício da profissão.

Classe B = graduação em Medicina e
habilitação legal para o exercício da profissão,
acumulada com título de residência médica ou
com título de especialista reconhecido pelo
CRM, conforme dispuser o edital do concurso
público.



Garantias da nova carreira

Será admitida a alteração da especialidade, desde que cumpridas condições previstas na
lei.

Serão admitidos cursos na modalidade educação à distância – EAD para fins de
progressão adicional, desde que os referidos cursos tenham sido concluídos após a
vigência desta lei.

Fica facultado ao servidor público optante por este plano de carreira, vinculado ao
quadro de pessoal da administração direta do Poder Executivo, cuja jornada de trabalho
legal originária seja de 20 (vinte) horas semanais, e após ser posicionado na tabela de
vencimentos-base do Anexo V desta lei, migrar em definitivo para a jornada de 24 (vinte
e quatro) horas semanais.



Adesão à nova carreira 

Os servidores públicos que não exercerem a opção
terão mantidos todos os direitos e vantagens já percebidos até a
data da vigência desta lei, bem como aqueles que serão adquiridos
ao longo de sua vida funcional, e terão seus cargos alocados em
quadro transitório, os quais serão extintos quando de sua vacância.

Mediante opção expressa até 30 de 
novembro de 2016, de forma definitiva e 
irretratável.



Simulador 

Plano de Carreira dos Médicos de Belo Horizonte
Comparativo entre o plano atual e o novo Plano de Carreira

Titulação*:

*Médicos detentores de título de residência médica ou de título de especialista reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina - CRM. 

Anos de Carreira: Nível atual:

Resumo Geral

Situação atual (I) Nova Carreira (II)
Comparativo (II-I)

Classe Única Classe B

Nível 3 Nível 4 De Imediato

Vencimento Base (VB) R$ 4.496,41 Vencimento Base (VB) R$ 4.328,01 Vencimento Base (VB) -R$ 168,40

VB+Quinquênio R$ 4.946,05 VB+Quinquênio R$ 4.760,81 VB+Quinquênio -R$ 185,24

Montante no Ano R$ 64.298,70 Montante no Ano R$ 61.890,54 Montante no Ano -R$ 2.408,15

No longo prazo No longo prazo No longo prazo

Montante a Receber 4.528.533,62 Montante a Receber R$ 4.538.761,55 Montante a Receber R$ 10.227,93



Obrigada, 

Mariana Lobato
Advogada do Sinmed-MG


