
 

LEI COMPLEMENTAR N.º 157 DE 14 DE ABRIL DE 2016 

 

 

Dispõe sobre a estruturação da carreira médica em 
âmbito municipal, regulamenta as gratificações 

específicas da categoria, e dá outras providências. 

 

 

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, 

  Faço saber que a Câmara Municipal de Natal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 

 Art. 1º. A Carreira Médica do Município, por força do art. 143, inciso VII da Lei 

Orgânica do Município do Natal, fica estruturada pela presente Lei. 

 

 Art. 2o Para efeitos dessa lei, servidor é pessoa legalmente investida em cargo 

público. 

 

 Art. 3°. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.  

 

§ 1º O ingresso na carreira de médico do município ocorre mediante nomeação, em 

caráter efetivo, de candidatos habilitados em concurso público, de provas e títulos, obedecida 

a ordem de classificação. 

 

§ 2º Os títulos, de que tratam o § 1º deste artigo, serão definidos nos regulamentos dos 

concursos que venham a ser realizados. 

 
 Art. 4º. A lotação e a distribuição dos profissionais médicos do município nas diversas 

unidades de saúde que integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde 

serão efetuadas pelo Secretário Municipal de Saúde, observadas as necessidades de 

cada unidade. 

 

 Art. 5º. São atribuições dos titulares do cargo de médico do Município de Natal as 

ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, atenção integral à saúde, 

perícias e a gestão de serviços de saúde da Secretaria Municipal de Sáude. 

 

Parágrafo único - A carreira de que trata o “caput” deste artigo destina-se às unidades 

ambulatoriais, hospitalares, vigilância sanitária e epidemiológica, perícias e a cargos técnicos 

de gestão de serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS 

 

 Art. 6º. A estrutura da carreira médica e seus respectivos vencimentos tem por 

fundamentos: 



 
 

 

 

I – O desenvolvimento dos servidores médicos efetivos; 

II – A progressão funcional, respeitado o interstício mínimo, bem como a aquisição e a 

aplicação de competências; 

III – A promoção funcional, respeitado o interstício mínimo, a aquisição e a aplicação de 

capacitação e qualificação. 

 

 Art. 7º. A evolução funcional dos integrantes da Carreira de Médico far-se-á por meio 

da progressão e da promoção. 

 

§ 1º. A progressão de membro efetivo da carreira médica do Município consiste em 

sua passagem ao nível imediatamente superior àquele em que se encontra. 

 

§ 2°. As progressões serão processadas anualmente, no primeiro trimestre de cada 

exercício financeiro, por ato do Titular do Executivo Municipal, atendidos os seguintes 

requisitos: 

 

I – tempo mínimo de dois anos de efetivo exercício no mesmo nível; 

II – qualidade e presteza no desempenho da função; 

III – eficiência, assiduidade, pontualidade, ética e responsabilidade profissional. 

 

§ 3°. O tempo de que trata o inciso I deste artigo será apurado em dias. 

 

§ 4°. Não fará jus à progressão o profissional médico que não se encontre no efetivo 

exercício do cargo. 

 

§ 5o. A Promoção, para os integrantes da Carreira de Médico, é a elevação do cargo ou 

da função-atividade à classe imediatamente superior, mediante processo de avaliação de  

títulos e documentos, obedecidos os interstícios, a periodicidade e as demais condições e 

exigências a serem estabelecidas em decreto no prazo máximo de 180 dias a partir da 

publicação dessa Lei. 

 Art. 8º.  O valor do vencimento base do cargo de Médico do Município é o constante 

do Anexo I desta Lei, surtindo efeitos financeiros integrais a partir do primeiro dia do mês 

subsequente ao da data de sua publicação; 

 

§ 1º Enquanto não houver a implementação dos efeitos financeiros previstos no caput 

deste artigo, nenhum membro componente do cargo de Médico do Município receberá 

remuneração inferior à percebida pelo Médico ocupante do nível inicial da carreira. 

 

§ 2º A partir do primeiro dia do mês subsequente ao da data de sua publicação o 

vencimento base do cargo de Médico do Município será fixado no primeiro nível da carreira e 

em seus níveis subsequentes de acordo com o tempo de serviço respectivo, conforme tabela 

do Anexo II. 

    

 Art. 9º. A Carreira de Médico do Município, prevista nesta Lei, está organizada e 

composta por 16 (dezesseis) níveis de progressão de acordo com o tempo de serviço, e por 

níveis de promoção funcional de acordo com a qualificação e capacitação profissional, 

dispostos da seguinte forma: 

 

I - 16 (dezesseis) níveis de progressão automática referente ao tempo de serviço com 

acréscimo de 2% (dois pontos percentuais) no salário base correspondente ao nível em que o 



 
 

 

servidor estiver enquadrado, com interstício mínimo de 02 ( dois) anos de efetivo exercício, 

contados em dias, conforme Anexo II; 

II - Níveis de promoção referente a ascensão funcional decorrente da capacitação e 

qualificação do servidor médico a ser regulamentado por Decreto. 

 

Parágrafo único - O cargo de Médico do Município exige conclusão de curso de 

graduação em instituição de ensino superior, devidamente reconhecido pelo Ministério da 

Educação, respeitada, no que couber, a regulamentação própria da categoria. 

 

 Art. 10. A Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no processo de definição do quadro ideal da categoria 

médica permanente da Secretaria Municipal de Saúde, procederão a estudos com o objetivo 

de atualização do quadro, para atender às demandas atuais. 

 

CAPÍTULO III 

DA EVOLUÇÃO NA CARREIRA 

 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

 Art. 11. A contagem de tempo para fins de evolução do servidor na carreira de 

médico do Município não levará em conta o período em que o servidor estiver: 

 

I - Em licença para trato de interesse particular; 

II - Afastado para tratamento de saúde por período igual ou superior a 30 (trinta) dias; 

III - Apresentar, de maneira reiterada, atestados de saúde em número superior a 5 (cinco) 

por semestre, independente dos dias concedidos em cada um dos mesmos;  

IV - Cedido para outros órgãos não pertencentes à esfera do Sistema Único de Saúde; 

V - Que esteja respondendo processo administrativo disciplinar, até sua conclusão; 

VI - Os que apresentarem atestado médico a essa SMS Natal, porém continuarem a cumprir o 

seu labor em outras instituições públicas e privadas; 

 

§ 1º. A contagem de tempo será retomada com o retorno do servidor às suas funções. 

 

§ 2º. Para evolução na carreira, somente serão considerados os dias efetivamente 

trabalhados, descontadas as faltas não devidamente justificadas. 

 

§ 3º. A contagem para fins de evolução na carreira médica permanecerá em vigor 

para casos de afastamento para atuação eletiva em entidade de classe ou sindicato, pelo 

período correspondente ao mandato. 

 

 Art. 12.  A Secretaria Municipal de Saúde- SMS, através da comissão permanente de 

avaliação de cargos, carreiras, vencimentos e desempenho funcional, efetuará o 

enquadramento e a avaliação dos servidores médicos, bem como o monitoramento e a 

administração desse plano, além de efetuar a avaliação continuada de servidores médicos em 

estágio probatório. 

 

 Art. 13. À Secretaria Municipal de Administração- SEMAD caberá a administração 

financeira e orçamentária desse plano. 

 

 



 
 

 

Seção II 

Da Progressão e da Promoção Funcional 
 

 Art. 14. A progressão funcional do servidor médico do Município de Natal, ocorrerá  

após avaliação de desempenho, em conformidade com os critérios objetivos de: 

 

I – tempo mínimo de dois anos, no mesmo nível, contados na forma do Art. 7º desta Lei; 

II – qualidade e presteza no desempenho da função; 

III – eficiência, assiduidade, pontualidade, ética e responsabilidade profissional.  

 

§ 1º. A avaliação de desempenho funcional será realizada obrigatoriamente a cada 24 

(vinte e quatro) meses, por uma comissão permanente de avaliação de cargos, carreiras, 

vencimentos e desempenho funcional, quando o servidor médico poderá evoluir na carreira, 

desde que atendidos os requisitos desta lei e os critérios específicos tratados no caput. 

 

§ 2º. O servidor médico terá livre acesso ao resultado de sua avaliação e, no prazo de 

15 dias corridos, contados a partir da ciência do mesmo, poderá interpor recurso junto ao 

titular da pasta, para que o mesmo proceda com seu julgamento final no prazo de 10 (dez) 

dias corridos, contados a partir da data de recebimento do documento. 

 

§ 3º. A evolução na carreira médica não poderá ocorrer dentro de intervalo inferior a 

24 (vinte e quatro) meses, contados na forma do Art. 7º, § 3° desta Lei;   

 

 Art.15. A promoção funcional ocorrerá mediante critérios específicos 

regulamentados pelo Poder Executivo através de Decreto.  

 

 

 Art. 16. O estágio probatório terá duração de 03 (três) anos e será considerado para 

efeito de progressão funcional, uma vez confirmada a estabilidade do servidor médico 

efetivo, ao seu término. 
 

CAPÍTULO IV 

DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA 

 

Seção I 

DO VENCIMENTO E DAS VANTAGENS 

 

 Art. 17. O Vencimento Básico percebido pelo servidor médico do Município não 

poderá ser inferior ao piso salarial estabelecido no Anexo I desta Lei complementar, de 

acordo com a jornada de trabalho a que estejam sujeitos; 

 

 Art. 18. A remuneração dos servidores integrantes da carreira de Médico compreende, 

além do vencimento a que se refere o Artigo 17 desta lei complementar, as seguintes 

vantagens: 

 

I - Adicional por tempo de serviço, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor do vencimento ou salário base, por quinquênio de prestação de serviço;  

II – Adicional de insalubridade, conforme Art. 5º, da Lei Complementar nº 119, de 03 de 

dezembro de 2010; 

III – Licença prêmio; 

IV - Décimo terceiro salário; 

V - Acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; 



 
 

 

 

 Art. 19. A estrutura da carreira médica de provimento efetivo está baseada em níveis 

de progressão e níveis de promoção funcional  

 

 Art. 20. Os padrões de vencimento terão um acréscimo de 2% (dois pontos 

percentuais) entre cada nível de progressão, independentemente do seu nível de promoção 

funcional. 

 

 Art. 21. A carga horária semanal de trabalho dos servidores médicos do Município 

são de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas, pelas quais serão remunerados pelos padrões de 

vencimento estabelecidos nesta Lei e constantes do Anexo I.  

 

Parágrafo único - Os Médicos do Município de Natal, com carga horária semanal de 

20 (vinte) horas perceberão vencimentos proporcionais na razão de 50% (cinqüenta por 

cento) do valor fixado no Anexo I. 

 

 Art. 22. Os médicos do Município poderão trabalhar em regime de plantão diurno ou 

noturno, por necessidade estrita do serviço, observado o cumprimento integral da carga 

horária prevista em seu regime. 

 

 

 

CAPITULO VI 

DAS GRATIFICAÇÕES 
 

 Art. 23. A Administração do Município de Natal remunerará os médicos do 

Município lotados da Secretaria Municipal de Saúde apenas com as gratificações específicas 

definidas nesta Lei. 

 

Parágrafo único - As demais gratificações específicas atribuídas à categoria e não 

previstas nesta Lei ficam extintas. 

 

 Art. 24. A Administração remunerará os médicos do Município, estatutários da 

Secretaria Municipal de Saúde, bem assim aqueles cedidos ao Município e contratados sob a 

égide da Lei Municipal n° 6.396, de 09 de julho de 2013, desde que estejam no exercício 

efetivo de suas atividades, conforme os requisitos definidos nesta Lei, com as seguintes 

gratificações: 

  

I -  Gratificação de Plantão (GP); 

II – Gratificação de Atividade Médica de Atenção à Urgência e Emergência (GEAUE), 

III - Gratificação de Atividade Médica Ambulatorial (GMAM); 

IV - Gratificação de Saúde da Família (GSF); 

V- Gratificação de Atividade Médica Obstétrica e Neonatal (GMON); 

VI - Gratificação de Atividade Médica no Sistema de Atendimento Fixo de Urgência 

(GMFU); 

VII - Gratificação de Atividade Médica no Sistema de Atendimento Móvel de Urgência 

(GMMU); 

VIII - Gratificação Específica de Atenção à Saúde Mental (GEASM) 

 

 Art. 25. Aos médicos da Secretaria Municipal de Saúde, que atenderem aos 

requisitos gerais, e aos específicos abaixo delineados, poderão ser concedidas as seguintes 

gratificações: 

 



 
 

 

I – Gratificação de Plantão (GP), devida aos médicos do Município que trabalharem em 

regime de plantão, por doze horas seguidas, por plantão efetivado, independentemente de sua 

unidade de lotação, estipulada em R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais); 

II – Gratificação de Atividade Médica de Atenção à Urgência e Emergência (GEAUE), 

atribuída a médico que preste seus serviços em unidades de pronto atendimento, 

estabelecidas em Decreto regulamentador, com carga horária de 40 (quarenta) horas 

semanais, no valor de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais); 

III – Gratificação de Atividade Médica Ambulatorial (GMAM), fixada em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), atribuída a médico do Município de Natal em efetivo exercício nas unidades 

de atendimento ambulatorial de saúde, mantidas pela Secretaria Municipal de Saúde, para 

aqueles com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), para aqueles com carga horária de 20 (vinte) horas semanais; 

IV - Gratificação de Saúde da Família (GSF), atribuída a médico que participe do Programa 

de Saúde de Família, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, 

conforme definido na Lei Complementar nº 62, de 06 de outubro de 2005, cujos locais de 

aplicação diferenciada serão regulamentados pelo Poder Executivo, no valor de R$ 4.180,82 

(quatro mil cento e oitenta reais e oitenta e dois centavos). 

V - Gratificação de Atividade Médica Obstétrica e Neo-Natal (GMON), fixada em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), atribuída a médico do Município de Natal em efetivo 

exercício nas unidades de atendimento obstétrico e neonatal, mantidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, para aqueles com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e de 

R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais), para aqueles com carga horária de 20 (vinte) horas 

semanais; 

VI - Gratificação de Atividade Médica no Sistema de Atendimento Fixo de Urgência 

(GMFU), fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atribuída a médico do 

Município de Natal em efetivo exercício nas unidades de atendimento do Sistema de 

Atendimento Fixo de Urgência, mantidas pela Secretaria Municipal de Saúde, para aqueles 

com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e de R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e 

cinqüenta reais), para aqueles com carga horária de 20 (vinte) horas semanais; 

VII - Gratificação de Atividade Médica no Sistema de Atendimento Móvel de Urgência 

(GMMU), fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), atribuída a médico do Município de Natal 

em efetivo exercício nas unidades de atendimento móvel de saúde, mantidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, para aqueles com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e de 

R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para aqueles com carga horária de 20 (vinte) 

horas semanais. 

VIII - Gratificação Específica de Atenção à Saúde Mental (GEASM), atribuída ao servidor 

médico em exercício de atividade no âmbito do referido Órgão, que atuam: 

a) nos Centros de Atenção Psicossocial, fixada no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta 

reais); 

b) nos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, fixada no valor de R$ 660,00 

(seiscentos e sessenta reais); 

c) nos Ambulatórios Especializados em Saúde Mental, integrantes da estrutura das 

Policlínicas, fixada no valore de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); 

d) na sede da Secretaria Municipal de Saúde, com atribuição específica na área técnica de 

saúde mental, no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). 

 

§ 1º - É vedada a percepção da Gratificação de Gratificação de Atividade Médica no 

Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (GMMU) em conjunto com qualquer outra 

gratificação específica desta Lei. 

§ 2º - A percepção das gratificações previstas nesta Lei será reduzida na proporção de 

faltas não legalmente justificadas que o médico vier a ter durante sua jornada de trabalho. 

§ 3º - Não serão consideradas como de efetivo exercício, para o fim de percepção das 

gratificações previstas nesta Lei Complementar, as situações de férias-prêmio, desempenho 



 
 

 

de mandato eletivo, missão de estudo, exercício de cargo de provimento em comissão, 

cessão funcional, licença para trato de interesse particular; bem como as demais situações 

nas quais não caracterize o efetivo exercício das atividades ou se afaste daquelas 

preconizadas para a concessão das gratificações. 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 Art. 26. Aplicam-se aos aposentados e pensionistas, no que couber, os termos da 

Constituição Federal e das Disposições Transitórias das Emendas Constitucionais nº. 

20/1998, nº. 41/2003 e nº. 47/2005  

 

 Art. 27. A implantação da tabela remuneratória prevista no Anexo I será feita de 

forma gradativa, em etapas. A primeira etapa ocorrerá de forma imediata a partir do primeiro 

dia do mês subsequente ao da data da publicação dessa Lei conforme descrito na Tabela I do 

Anexo I, contemplando todos os níveis de progressão de acordo com o tempo de serviço e 

respeitando o respectivo enquadramento de cada servidor. A segunda etapa, ocorrerá de 

forma gradativa e contemplará, no transcurso de 04 anos, um acréscimo progressivo e 

cumulativo de 10% no salário base para cada nível de enquadramento do servidor, iniciando-

se em abril de 2016, perpetuando em abril de 2017, abril de 2018 e abril de 2019 conforme a 

Tabela I constante no Anexo I. 

Parágrafo único - Em todas essas etapas, fica garantida ao servidor médico do 

Município a irredutibilidade do seu vencimento básico. 

 

 Art. 28. A revisão dos valores contidos na tabela remuneratória ocorrerá apenas uma 

vez por ano, no mês de março, a partir de 2020, na forma estabelecida em lei específica. 

 

 Art. 29. Os médicos do município abrangidos por esta Lei serão inicialmente 

enquadrados, a partir de seu tempo de serviço, conforme os critérios estabelecidos no Anexo 

I. 

 Art. 30. O enquadramento dos médicos efetivos abrangidos por esta Lei 

Complementar, dar-se-á de forma automática, a partir da publicação desta. 

 

 Art. 31. Os servidores médicos efetivos abrangidos por esta Lei Complementar, que 

estiverem em gozo de licença para tratar de interesses particulares ou à disposição de outros 

Órgãos ou Entidades não vinculadas a Administração Pública Municipal, com ou sem ônus, 

na época de implantação do Plano de Carreira e Vencimentos instituído por esta Lei 

Complementar, serão enquadrados por ocasião da reassunção do seu cargo no órgão de 

origem, desde que expressamente o requeiram e atendam os requisitos de habilitação 

estabelecidos nesta Lei. 

 

 Art. 32. A implementação desta Lei Complementar fica condicionada à observação 

dos requisitos do art. 169, § 1º, da Constituição da República, e das normas limitadoras da 

despesa pública com pessoal do Poder Executivo previstas na Lei Complementar Nacional nº 

101, de 4 de maio de 2000. 

 

 Art. 33. Aplica-se subsidiariamente aos integrantes da Carreira Médica Municipal a 

Lei Ordinária nº 1567/65 naquilo que não seja incompatível com os dispositivos da presente 

Lei. 

 

 Art. 34. VETADO. 

 



 
 

 

 Art. 35. As despesas decorrentes desta Lei Complementar serão suportadas por 

dotações orçamentárias próprias. 

 

 Art. 36. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando- se todas as disposições em contrário. 
 

  

Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 14 de abril de 2016. 

 

 

 

 

Carlos Eduardo Nunes Alves 

Prefeito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO I – TABELA REMUNERATÓRIA POR NÍVEIS 
 

 

ENQUADRAMENTO VENCIMENTO 

I-A  R$         4.601,17  

I-B  R$         4.693,19  

I-C  R$         4.787,05  

II-A  R$         4.882,80  

II-B  R$         4.980,45  

II-C  R$         5.080,06  

II-D  R$         5.181,66  

III-A  R$         5.285,29  

III-B  R$         5.391,00  

III-C  R$         5.498,82  

III-D  R$         5.608,80  

IV-A  R$         5.720,97  

IV-B  R$         5.835,39  

IV-C  R$         5.952,10  

IV-D  R$         6.071,14  

IV-E  R$         6.192,56  

 

TABELA I- ACRÉSCIMO PROGRESSIVO E CUMULATIVO DE 10 % NO 

SALÁRIO BASE PARA CADA NÍVEL DE ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR 
 

 2016  2017  2018  2019 

 MÉDICO 40h  MÉDICO 40h  MÉDICO 40h  MÉDICO 40h 

  R$ 5.061,28    R$ 5.567,41    R$ 6.124,15    R$ 6.736,57  

  R$ 5.162,51    R$ 5.678,76    R$ 6.246,64    R$ 6.871,30  

  R$ 5.265,76    R$ 5.792,34    R$ 6.371,57    R$ 7.008,73  

  R$ 5.371,07    R$ 5.908,18    R$ 6.499,00    R$ 7.148,90  

  R$ 5.478,50    R$ 6.026,35    R$ 6.628,98    R$ 7.291,88  

  R$ 5.588,07    R$ 6.146,87    R$ 6.761,56    R$ 7.437,72  

  R$ 5.699,83    R$ 6.269,81    R$ 6.896,79    R$ 7.586,47  

  R$ 5.813,82    R$ 6.395,21    R$ 7.034,73    R$ 7.738,20  

  R$ 5.930,10    R$ 6.523,11    R$ 7.175,42    R$ 7.892,96  

  R$ 6.048,70    R$ 6.653,57    R$ 7.318,93    R$ 8.050,82  

  R$ 6.169,68    R$ 6.786,64    R$ 7.465,31    R$ 8.211,84  

  R$ 6.293,07    R$ 6.922,38    R$ 7.614,61    R$ 8.376,08  

  R$ 6.418,93    R$ 7.060,82    R$ 7.766,91    R$ 8.543,60  

  R$ 6.547,31    R$ 7.202,04    R$ 7.922,25    R$ 8.714,47  

  R$ 6.678,26    R$ 7.346,08    R$ 8.080,69    R$ 8.888,76  

  R$ 6.811,82    R$ 7.493,00    R$ 8.242,30    R$ 9.066,53  



 
 

 

 

 

ANEXO II- NÍVEIS POR TEMPO DE SERVIÇO  

DE PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 

 

NÍVEL ANOS DE SERVIÇO 

1 0 

2 2 

3 4 

4 6 

5 8 

6 10 

7 12 

8 14 

9 16 

10 18 

11 20 

12 22 

13 24 

14 26 

15 28 

16 30 

 
 


