
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59, DE 2013 

Mensagem A-nº 220/2013, do Sr. Governador do Estado 

São Paulo, 11 de dezembro de 2013 

 

Senhor Presidente 

 

 

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de 

Vossa Excelência, à elevada deliberação dessa nobre Assembleia, o 

incluso projeto de lei complementar que institui Adicional de Local de 

Exercício aos integrantes da carreira de Médico, no âmbito da Secretaria 

da Saúde e nas condições que especifica, altera a Lei Complementar nº 

1.193, de 2 de janeiro de 2013, e dá providências correlatas. 

 

A medida decorre de estudos realizados no 

âmbito da Secretaria da Saúde e encontra-se delineada, em seus contornos 

gerais, na Exposição de Motivos a mim encaminhada pelo Titular da 

Pasta, texto que faço anexar, por cópia, à presente Mensagem, para 

conhecimento dessa ilustre Casa Legislativa.  

 

Expostas, assim, as razões determinantes de 

minha iniciativa, e tendo em vista a natureza da matéria, venho solicitar 

que a apreciação da propositura se faça em caráter de urgência, nos termos 

do artigo 26 da Constituição do Estado. 

 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os meus 

protestos de elevada estima e consideração.  

 

 

 Geraldo Alckmin 

 GOVERNADOR DO ESTADO 

 

 

A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado. 



Processo nº: 001.0008.000825/2013 

 

Interessado: Secretaria de Estado da Saúde 

 

Assunto: Inclusão ao anteprojeto de Lei Complementar que institui 

Adicional de Local de Exercício aos integrantes da carreira de médico, no 

âmbito da Secretaria de Estado da Saúde. 

 

Despacho nº. 13.477/2013 

 

Senhor Governador,  

 

                                            Tem este a finalidade de apresentar para 

apreciação de Vossa Excelência, proposta elaborada e revisada pelos 

técnicos desta Secretaria, cujo principal objetivo é o de encaminhar 

inclusas ao anteprojeto de Lei Complementar que institui o Adicional de 

Local de Exercício aos integrantes da carreira de Médico, no âmbito desta 

Secretaria de Estado da Saúde. 

 

                                                 A Lei Complementar nº 1.193 de 02 de 

dezembro de 2013 que institui a carreira de médico, têm sido objeto de 

análise e encaminhamento de estudos que visam adequar o conteúdo a 

realidade de parte dos servidores pertencentes ao quadro da Secretaria, 

principalmente no que se refere à evolução funcional, jornada de trabalho, 

diferenciação pelo desempenho de atividades em locais de difícil fixação 

de equipe e pela permanente qualificação em seu processo de formação.  

 

                                            Assim, a presente propositura pretende: 

 

- incluir o termo “em unidades de assistência à saúde”  ao artigo 1º do 

anteprojeto, identificando claramente que este adicional destina -se aos 

servidores no exercício da assistência, em unidades com caracterí sticas 

que remetem a um elevado grau de investimento em recursos humanos 

diante da dificuldade na fixação de equipes;  

 

- no artigo 2º encontram se previstos os percentuais, escalonados, do 

adicional de local de exercício, que iniciam em 30% (trinta por cen to), 

para os ingressantes na carreira  médica, observado  a  jornada de 

trabalho, e  que  mediante requerimento do servidor poderá ser substituído 

em 35% (trinta e cinco por cento), 40% (quarenta por cento) e 45% 

(quarenta e cinco por cento) de acordo com a titulação apresentada; 

 



- a inclusão no artigo 6º de outros afastamentos/ausências com o objetivo 

de salvaguardar o pagamento do adicional de local de exercício em 

situações não expressadas nas exceções do dispositivo;  

 

- alteração da redação do artigo 9º da Lei Complementar nº 1.193 de 02, 

publicado em 03 de janeiro de 2013, por meio do artigo 7º do anteprojeto, 

que prevê a possibilidade de ingresso em jornadas de trabalho de 12 horas 

(jornada reduzida de trabalho), 20 horas (jornada parcial de trabalho) , 24 

horas (jornada ampliada de trabalho) e 40 horas (jornada integral de 

trabalho), sendo que esta última somente para as áreas prioritárias de 

assistência hospitalar e ambulatorial, respeitado o limite de até 625 

(seiscentos e vinte e cinco) cargos de médicos no Quadro desta Secretaria 

e 10% (dez por cento) das funções atividades de médico do Quadro das 

Autarquias a ela vinculada; 

 

- considerando o disposto no item anterior e, de forma a promover à 

valorização dos recursos humanos ofertando postos de trabalho observada 

a prática de mercado, propõe nova redação ao artigo 10 da Lei 

Complementar anteriormente citada possibilitando a opção de inclusão, 

mediante requerimento a ser apresentado ao dirigente da unidade, em 

jornada de trabalho superior aquela para a qual foi admitido ou nomeado, 

exceção feita a jornada integral de trabalho;  

 

- no artigo 8º, a previsão de acesso aos profissionais com tempo de 

serviço superior a 20 (vinte) anos, que não necessariamente possuam a 

titulação específica, mas que se encontram enquadrados como Médico II;  

 

- a inclusão de dispositivos referente ao Prêmio de Produtividade Médica 

com o objetivo de adequar situações em que o servidor estiver exercendo 

atividades na carreira sem, no entanto, terem a possibilidade de percepção 

do PPM em decorrência de situações adversas; e por fim,  

 

- a inclusão no parágrafo 3º no artigo 13 e parágrafo 4º do artigo 14 da lei 

complementar nº 1.193 de 02 de janeiro de 2013 de proposta visando 

assegurar ao servidor já avaliado em órgão diverso a percepção do PPM 

quando do retorno ao órgão de origem e ainda garantir o pagamento do 

PPM ao servidor que, em mandato eletivo, optar pela remuneração do 

cargo de origem. 

 

                               Na expectativa de acolhimento desta proposta, receba 

nesta oportunidade protestos de estima e elevada consideração.  

 

                            São Paulo, 10 de dezembro de 2013 



 

 

DAVID EVERSON UIP 

Secretario de Estado da Saude 

 


