
 

 

   TIRA DÚVIDAS SOBRE O PCCV DOS MÉDICOS PBH/HOB 

 

1- Como ficam as férias-prêmio com o novo Plano? 

A lei n.º 10.948/2016 que reestrutura a carreira dos servidores médicos não faz 
referência às férias-prêmio.  Dessa forma, as férias-prêmio continuam asseguradas, 
conforme prevê a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte e a lei n.º 7.169/96 
(Estatuto dos Servidores): com duração de 6 meses, adquiridas a cada período de 10 
anos de efetivo exercício na administração pública, admitida a sua conversão em 
espécie, por opção do servidor. Portanto, sem mudanças em relação ao que ocorre 
hoje. 
Sabe-se que juntamente com o Projeto de Lei que cuidava da reestruturação da 
carreira dos médicos, hoje lei n.º 10.948/2016, o Executivo Municipal apresentou 
outros dois projetos: um que consistia em proposta de emenda à Lei Orgânica do 
Município, parágrafo seria acrescentado à lei prevendo férias-prêmio de 3 (três) 
meses, a cada 5 anos de efetivo exercício em cargo público, exclusivamente àqueles 
que optassem pela nova carreira, com vedação à conversão em espécie. O segundo 
projeto acrescentava artigo ao Estatuto dos Servidores Municipais com a mesma 
previsão. Ocorre que a Câmara Municipal apresentou várias emendas a esses dois 
Projetos, levando o Executivo a retirá-los da pauta.  
 
 

2- Trabalho atualmente 20 horas e gostaria de alterar minha carga para 24 
horas. Isso é possível? É possível alterar também para 12 horas? Como será esse 
processo? 

Sim. A lei n.º 10.948/2016 traz os vencimentos-base para o cargo com jornada semanal 
de 24 horas e faculta ao servidor optante pelo novo plano, vinculado ao Município de 
Belo Horizonte, cuja jornada originária seja de 20 horas semanais, e após ser 
enquadrado no novo plano, migrar em definitivo para jornada semanal de 24 horas 
semanais.   
Já quanto à redução de jornada, alterar jornada para 12 horas semanais, não há 
previsão na lei n.º10.948/2016. Entende-se que pode ser requerida, mas o ideal é que 
haja lei prevendo expressamente como acontecerá essa redução. 
 



3- Como ficam os quinquênios com o novo Plano? Houve alguma mudança? 

A lei n.º 10.948/2016 que reestrutura a carreira dos servidores médicos não faz 
referência aos quinquênios. Não houve nenhuma mudança em relação aos 
quinquênios. Cada período de 5 anos de efetivo exercício dá ao servidor o direito ao 
adicional de 10% sobre sua remuneração, a qual se incorpora ao valor de 
aposentadoria, conforme art.135 da lei n.º7169/96 (Estatuto dos Servidores Públicos 
vinculados à Administração Direta).  
 

4- Qual a data máxima para adesão ao novo plano? Se eu não aderir agora terei 
outra chance? 

De acordo com o art. 13 da lei 10.948/2016, as opções pelo novo plano de carreira 
deverão ser exercidas até 30 de novembro de 2016. Hoje não há previsão de outra 
chance/oportunidade para aderir ao novo plano. O Sinmed-MG se empenhará nas 
negociações para abertura de novos prazos, mas não é possível assegurar ao médico 
que nova oportunidade será concedida pelo Município. 

5- Como posso calcular meu enquadramento na nova tabela? 

O enquadramento do servidor que exercer a opção pelo novo plano de carreira está 
previsto no anexo V e VIII da lei 10.948/2016, considerando o nível que o servidor 
médico está hoje na carreira atual.  
Consta do contracheque do médico o nível atual na carreira, e histórico de progressões 
profissionais com o registro de todas as progressões obtidas durante a carreira do 
servidor pode ser solicitado presencialmente na Gerência de Recursos Humanos à qual 
o servidor está vinculado ou na Gerência de Atendimento ao Servidor – GEATSE.  

6- Em relação à aposentadoria, haverá mudanças para quem aderir ao novo 
plano? 

Não há previsão de mudanças em relação à aposentadoria para o servidor que optar 
pelo novo plano de carreira. 
  

7- Quais são os principais critérios para evolução na carreira? O que mudou em 
relação ao plano atual? 

A lei 10.948/2016 traz duas formas de evolução na carreira: a) progressão funcional; b) 
promoção. 

a) Progressão Funcional é a evolução horizontal do servidor médico para o nível 
de vencimento-base imediatamente superior ao que estiver posicionado dentro de 
uma mesma classe. Cada classe da nova carreira contém 18 níveis. O servidor terá 
direito à progressão funcional após ser aprovado em procedimento periódico de 
avaliação de desempenho. Há previsão de tempo mínimo de permanência do servidor 
nos níveis ocupados na carreira para apuração do resultado final da avaliação de 



desempenho e então reconhecimento da progressão funcional. O tempo mínimo de 
permanência nos níveis é variado nas classes A e B; é menor no início da carreira, 
depois de cumprido o estágio probatório, e a partir do nível 13 é de 1.095 dias, como 
na carreira atual. Nas classes C a E é de 1.095 dias. Conforme art.6º, §2º, inciso I e II da 
lei 10.948/2016.  

Além da progressão funcional por mérito, a lei 10.948/2016 prevê possibilidade de 
progressão de um nível adicional de vencimento-base na hipótese de “desempenho 
excepcional constante”, vide § 3º, art.6º da mencionada norma; como, por duas vezes 
ao longo de sua carreira, 1 nível adicional de vencimento-base por meio de progressão 
funcional na hipótese de conclusão de curso de nível de escolaridade superior ao 
exigido para o provimento do seu cargo público e a ele diretamente relacionado, 
cumulado com desempenho excepcional na avaliação de desempenho, vide § 4º, do 
art.6º da lei. 

b) Promoção é a evolução vertical do servidor médico na 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 servidor médico na classe 
antecedente.  

Para ser promovido à Classe B, o servidor médico deverá preencher requisitos 
previstos no §5º do art. 7º. Para ser promovido às Classes C a E, o servidor médico 
deverá preencher os requisitos previstos no §8º do art. 7º, destaca-se a aprovação em 
procedimento seletivo interno e classificação para uma das vagas disponibilizadas para 
a classe à qual concorrer. 
O plano atual prevê como forma de evolução na carreira a progressão por mérito a 
cada 3  anos e a progressão por conclusão de nível de escolaridade superior ao exigido 
para provimento do cargo efetivo, limitado a 4 níveis na tabela de vencimentos. O 
plano de carreira atual não é exclusivo dos servidores médicos, dispõe de 15 níveis de 
vencimentos-base, não conta com evolução por meio de promoção.  
 
 

8- Em linhas gerais, o que preciso saber para decidir se mudo ou não de plano? 

É importante que o servidor médico considere o tempo que pretende permanecer no 
serviço público municipal e o nível ocupado na carreira atual. É interessante que o 
servidor considere a data da última progressão por mérito na carreira atual, como os 
níveis que já alcançou na carreira atual por meio de progressão por escolaridade. 
 

9- Como fica a questão dos cursos à distância? Houve alguma mudança? 

A lei n.º 10.948/2016 assegura expressamente admissão de cursos na modalidade 
educação à distância, desde que os referidos cursos tenham sido concluídos após a 
vigência desta. 



Sabe-se que na prática, até então, a Administração reconhece para fins de progressão 
apenas os cursos presenciais.  
 

10- Fiz concurso como pediatra, mas estou fazendo especialização em 
cardiologia.  Preciso prestar outro concurso para trabalhar como cardiologista na 
rede? Como poderei fazer essa mudança? 

Não. A lei nº 10.948/2016 admite a alteração da especialidade exigida ao servidor para 
o provimento em seu cargo público de médico após o seu ingresso no serviço público. 
A mudança de especialidade requer cumprimento de condições previstas no parágrafo 
único do art. 3º. A saber: 
Parágrafo único - Será admitida a alteração da especialidade/residência médica exigida 
ao servidor para o provimento em seu cargo público de médico após o seu ingresso no 
serviço público, desde que cumpridas as seguintes condições: I - obtenção, pelo 
servidor, de título de residência médica ou de título de especialista reconhecido pelo 
CRM, além de habilitação legal equivalente; II - habilitação legal para o exercício das 
atividades respectivas, se exigido pelo conselho profissional da classe; III - conclusão 
do estágio probatório pelo servidor optante; IV - opção expressa e formal do servidor 
manifestando seu interesse por essa alteração, que deverá estar assistido por seu 
sindicato no ato respectivo; V - existência de vagas em relação à nova especialidade; VI 
- demonstração fundamentada, pelas chefias imediata e mediata, da necessidade do 
serviço público e da possibilidade de reposição de um novo servidor em relação à 
especialidade anterior do servidor optante, em relatório a ser submetido à análise e 
deliberação do titular da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA - ou do HOB, conforme 
a hipótese; VII - ausência de profissional aprovado em concurso público que esteja 
aguardando nomeação para o cargo público de médico para a especialidade/residência 
médica pretendida pelo servidor de que trata o caput deste parágrafo único. 
 

11- Como fica a situação dos médicos que não aderirem ao novo plano? 

Os servidores médicos que não aderirem ao novo plano de carreira no prazo fixado na 
lei em questão permanecerão tendo suas carreiras regidas pela lei n.º 7238/96 e pela 
lei n.º 9154/06, fazendo jus aos vencimentos-base e salários-base previstos na tabela 
do anexo VIII, da lei n.°10.948/2016.  
O § 6º, do art. 8º, da mesma lei assegura a manutenção dos direitos e vantagens já 
percebidos, como aqueles que serão adquiridos ao longo da vida funcional do servidor 
médico. Esse servidor terá seu cargo alocado em quadro transitório, o qual será extinto 
quando da sua vacância (quando o cargo for desocupado). 
 
12   -  Com o novo plano, como fica a situação para os médicos que ainda ingressarão 
na PBH? 
 
Os servidores que ingressarem no quadro de pessoal do Município de Belo Horizonte, 
como do Hospital Odilon Behrens, já serão enquadrados na carreira instituída pela lei 
n.º 10.948/2016. 



13 - Como fica a situação dos médicos em estágio probatório? 

Os médicos em estágio probatório poderão optar pela nova carreira instituída pela lei 
n.º 10.948/2016; o servidor enquadrado ou promovido para a classe B, que já tenha 
concluído o estágio probatório e que seja posicionado no nível 1 dessa classe, não terá 
que permanecer 3 anos para obter progressão por desempenho. Terá o tempo de 
permanência exigido no nível para fins de progressão de desempenho para o nível 2 
reduzido para 365 dias.  
 
14-   Os médicos que aderirem ao novo plano terão os mesmos reajustes dos que não 
aderirem nos próximos anos? 
A lei não prevê expressamente essa garantia, mas defendemos ser direito do servidor 
médico que não optar pela nova carreira os mesmos reajustes concedidos àqueles que 
aderirem ao novo plano de carreira, e vice-versa, sob pena de ofensa a princípios 
básicos da Administração Pública. 
 
 
15-   Como fica a questão do reajuste de 5% concedido aos demais servidores 
públicos da PBH no ano passado? 
O reajuste de 5% que foi concedido aos demais servidores será estendido aos médicos, 
porém somente para aos que não aderirem ao novo plano de carreira. Os médicos que 
aderirem não terão direito ao reajuste apenas ao reenquadramento previsto no plano. 
O reajuste será pago no salário de dezembro/16. 
 
16   – Haverá mudanças nos critérios de avaliação de desempenho? De que forma 
eles poderão influenciar no enquadramento  na nova carreira? 
Sabe-se da pretensão da Administração Municipal em modificar o procedimento de 
avaliação de desempenho, de se estabelecer novos critérios para avaliação de 
desempenho, independente da carreira a qual o servidor ocupar (plano antigo ou 
plano novo). A modificação no procedimento de avaliação de desempenho não afetará 
o enquadramento do servidor na nova carreira, visto que o enquadramento já está 
estabelecido como ocorrerá, vide anexo V e VIII da lei n.º 10.948/2016.   
 
 


