PROJETO DE LEI N.º 765, DE 2015
(Do Sr. Benjamin Maranhão)
Altera a lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que altera o saláriomínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Projeto apensado: 776/15
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os artigos 5o, 7o e a alínea “a” do art. 8o da Lei no 3.999, de 15 de
dezembro de 1961, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5o O salario mínimo profissional dos médicos é fixado em R$10.513,00 (dez mil
quinhentos e treze reais) mensais. (NR)
...........................................................................................................................................
Art. 7o O salário a que se refere o art. 5o será́ reajustado, para a preservação de
seu poder aquisitivo, anualmente, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, entre o mês do reajuste anterior, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao reajuste de cada ano. (NR)
Art.8o....................................................................................... .
a) para médicos, de quatro horas diárias ou vinte horas semanais;
b) .......................................................................... (NR)
Art. 2o Esta lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Para atender adequadamente um paciente, os médicos e odontologistas necessitam
ter uma boa qualidade de vida. Isso permitiria a eles uma dedicação exclusiva, fixando os
profissionais em áreas de escassez, gerando benefícios à saúde das populações.
Com a fixação do salario mínimo, o profissional terá como se planejar
financeiramente para estudar e se aperfeiçoar, atualizando técnicas e estudos, e oferecendo um
bom atendimento aos seus pacientes; diminuído a evasão ao trabalho; dando uma garantia de
dedicação exclusiva, com foco total na atenção primária; possibilitando progressos na
carreira; garantindo a equiparação salarial entre os Estados, Municípios e Programas do
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Governo Federal; e gerando aos profissionais

expectativas positivas quanto ao Serviço

Publico.
Com a fixação salarial mínima, o serviço publico volta a ser atraente para essas
categorias tanto quanto o serviço privado, com salários dignos e garantias trabalhistas.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do que ora se
propõe.
Sala das Sessões, em 17 de março de 2015.

DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO
SD/PB
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

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;
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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.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 776, DE 2015
(Do Sr. Goulart)
Altera a lei n.º 3.999, de 15 de dezembro de 1961, para instituir o piso
salarial profissional nacional dos médicos e cirurgiões-dentistas.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-765/2015.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Altera os artigos 5º e 7º da Lei 3.999, de 15 de
dezembro de 1961, para instituir o piso salarial profissional nacional dos médicos e
cirurgiões-dentistas.
Art. 2º O artigo 5º da Lei 3.999, de 15 de dezembro de 1961, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º Fica fixado o salário-mínimo dos médicos em R$
11.675,94 (onze mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro
centavos) mensais, sendo o valor horário de R$ 64,84 (sessenta e quatro reais e
oitenta e quatro centavos)”. (NR)
Art. 3º O artigo 7º da Lei 3.999, de 15 de dezembro de 1961, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º O salário a que se refere o art. 5ª será reajustado
anualmente pelo mesmo índice de correção do salário-mínimo”. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA
Projeto similar foi apresentado nesta Casa em 2008. Distribuído e
debatido em várias Comissões, foi arquivado. Porque se avalia que é de extrema
relevância para o cenário da saúde de qualidade no Brasil, voltamos a apresentar
este pleito, o qual, na verdade, constitui a base na qual uma carreira digna e
qualificada deve ser construída.
Para atender adequadamente um paciente, o médico necessita de uma
boa qualidade de vida. Necessita certa segurança em relação à remuneração, que
deve, ainda, ser compatível com o nível de responsabilidade e de complexidade
envolvidas em sua atividade.
Deve-se considerar que a profissão de médico demanda um grande
investimento de tempo e de recursos, públicos e privados, para sua formação de
qualidade.
Em geral se observa que nos hospitais públicos há grande descaso
com a saúde, com médicos trabalhando em condições precárias e, muitas vezes,
com jornadas exaustivas perante a complexidade dos casos que aí chegam,
situação agravada quando somam-se a este cenário, os recursos inadequados para
o trabalho.
Uma melhora na remuneração dos médicos, além de representar a
valorização da profissão – de extrema responsabilidade e complexidade - reduzirá a
necessidade de trabalhar em vários hospitais para uma melhor remuneração, sendo
que essa forma de trabalho acaba esgotando o médico e refletindo no seu
tratamento aos pacientes. A escassez de tempo, também torna um desafio o
ingresso e o aproveitamento em cursos de especialização, aperfeiçoamento e
atualização, tão importantes nessa área do conhecimento que constantemente faz
avanços e apresenta novas tecnologias, métodos e procedimentos.
A Constituição prevê “salário mínimo fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família,
como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder
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aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim” – capítulo II, dos Direitos
Sociais, artigo 7º, inciso IV. No cálculo do DIEESE a família considerada é de dois
adultos e duas crianças.
Este projeto, além de atender às diretrizes Constitucionais, entende
que uma boa remuneração evita o acúmulo de atividades que desgastam o médico,
valoriza uma profissão de extrema relevância para o presente e o futuro do País,
resgatando o respeito a estes profissionais e motivando-os no árduo exercício do
ofício.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação
do que ora se propõe.
Sala das Sessões, 18 de março de 2015.

Deputado GOULART
PSD/SP
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Artigo com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 26, de 2000) e (Artigo com nova redação dada pela Emenda
Constitucional nº 64, de 2010)
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Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa,
nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros
direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo
coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem
remuneração variável;
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria;
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda
nos termos da lei; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e
quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho;
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta
por cento à do normal;
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do
que o salário normal;
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração
de cento e vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos
específicos, nos termos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta
dias, nos termos da lei;
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas, na forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5
(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006)
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
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XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir
a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 28, de 2000)
a) (Alínea revogada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000)
b) (Alínea revogada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000)
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de
admissão do trabalhador portador de deficiência;
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou
entre os profissionais respectivos;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
1998)
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício
permanente e o trabalhador avulso.
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os
direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI,
XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e
observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias,
decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX,
XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social. (Parágrafo único com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013)
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato,
ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a
intervenção na organização sindical;
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será
definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de
um Município;
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria
profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação
sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho;
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações
sindicais;
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até
um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
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Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de
sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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