LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS – CEDI

Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 3.999, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961
Altera o salário-mínimo dos médicos e
cirurgiões dentistas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
............................................................................................................................................................................ .........

Art. 5º Fica fixado o salário-mínimo dos médicos em quantia igual a três vezes e o
dos auxiliares a duas vezes mais o salário-mínimo comum das regiões ou sub-regiões em que
exercerem a profissão.
Art. 6º O disposto no art. 5º aplica-se aos médicos que, não sujeitos ao horário
previsto na alínea a do artigo 8º, prestam assistência domiciliar por conta de pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado, como empregados destas, mediante remuneração por prazo
determinado.
Art. 7º Sempre que forem alteradas as tabelas do salário-mínimo comum, nas
localidades onde o salário-mínimo geral corresponder a valor inferior a metade da soma do
mais alto e do mais baixo salário-mínimo em vigor no país, o salário-mínimo dos médicos
será reajustado para valor correspondente a três vezes e o dos auxiliares para duas vezes mais
esta metade.
Art. 8º A duração normal do trabalho, salvo acordo escrito que não fira de modo
algum o disposto no artigo 12, será:
a) para médicos, no mínimo de duas horas e no máximo de quatro horas diárias;
b) para os auxiliares será de quatro horas diárias.
§ 1º Para cada noventa minutos de trabalho gozará o médico de um repouso de
dez minutos.
§ 2º Aos médicos e auxiliares que contratarem com mais de um empregador, é
vedado o trabalho além de seis horas diárias.
§ 3º Mediante acordo escrito, ou por motivo de força maior, poderá ser o horário
normal acrescido de horas suplementares, em número não excedente de duas.
§ 4º A remuneração da hora suplementar não será nunca inferior a 25% (vinte e
cinco por cento) à da hora normal.
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