
Dispõe sobre a regulamentação da Atenção
Primária à Saúde na  Secretaria Municipal da
Saúde.

DECRETO Nº 560

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso
das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo artigo 72,  inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Curitiba;

considerando o disposto na Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica
do SUS;

considerando o disposto no Decreto Federal n.º 7.508, de 29 de junho  de 2011, que dispõe
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa;

considerando o disposto na Lei Federal n.° 12.527, de 18 de novembro de 2011,que regula o
acesso a informações no âmbito da Administração Pública;

considerando o disposto na Portaria do Ministério da Saúde n.º 2.488, de 21 de outubro de
2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB;

considerando o disposto nas Portarias do Ministério da Saúde n.ºs 154, de 24 de janeiro de
2008, 409, de 2 de maio de 2008, 3.124, de 12 de dezembro de 2012, que instituem e
regulamentam os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF;

considerando o disposto nas Portarias do Ministério da Saúde n.ºs 122, 123, de 25 de janeiro
 de 2011,  e 160, de 22 de maio de 2012, que regulamentam o Consultório na Rua;

considerando o disposto no inciso V, alínea "c", do artigo 121, da Lei Municipal n.º 1.656, de
21 de agosto de 1958 - Estatuto, que trata de gratificação a ser paga aos  servidores
municipais;

considerando o disposto no Decreto Municipal n.º 786, de 27 de abril de 2011, que
regulamenta a concessão de gratificação pelo Regime Integral de Trabalho - RIT, aos
servidores titulares de diversos cargos no âmbito da Administração Municipal,

 DECRETA:
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Gustavo Bonato Fruet - Prefeito Municipal Meroujy Giacomassi Cavet - Secretária
Municipal de Recursos Humanos

Eleonora Bonato Fruet - Secretária Municipal
de Finanças Adriano Massuda - Secretário Municipal da

Saúde

Art. 1.º Fica aprovado o regulamento da Atenção Primária a Saúde de Curitiba, na forma do
disposto no anexo, parte integrante deste decreto.

 

Art. 2.º Caberá às chefias ocupantes de cargos e funções em todos os níveis hierárquicos da
Secretaria Municipal da Saúde dar amplo conhecimento aos servidores sobre o contido
nesse regulamento.

 

Art. 3.º   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Art. 4.º   Fica revogado o Decreto Municipal n.º 1.271, de 26 de novembro de 2008.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, 28 de março de 2013.

PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL N.º 560/2013

ANEXO

REGULAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º Este regulamento define a estrutura e as normas de funcionamento da Atenção
Primária à Saúde - APS no Município de Curitiba, em substituição ao regulamento da
Estratégia de Saúde da Família, regulada pelo Decreto Municipal n.º 1.271, de 26 de

novembro de 2008.

§1.º A APS de Curitiba é constituída por todas as unidades e equipes de saúde do SUS no
Município que oferecem à população livre acesso para a atenção tanto de condições de

saúde agudas como crônicas, além dos profissionais envolvidos com o apoio destas equipes
de livre acesso.

 §2.º A APS de Curitiba é constituída por equipes estratégicas e por equipes convencionais.
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Seção I
Das Definições

Art. 2.º Para os fins deste regulamento, considera-se:
I - Atenção Primária à Saúde (APS) - é o primeiro nível de atenção à saúde, que deve

oferecer acesso facilitado, cuidado continuado, abrangente e resolutivo para a maioria das
condições de saúde da população, além de ser estratégica para a coordenação da atenção

nos demais níveis do sistema de saúde;
II - Estratégia de Saúde da Família (ESF) - a estratégia preconizada em âmbito nacional para

a organização da APS por meio da expansão, qualificação e consolidação;
III - Equipes Estratégicas da APS - equipes com especificidades e composição definidas pela

Política Nacional de Atenção Básica. No Município de Curitiba são denominadas equipes
estratégicas da APS as equipes de Saúde da Família (eSF), os Núcleos de Apoio à Saúde

da Família (NASF) e as equipes de Consultório na Rua (eCR);
IV - Equipe de Saúde da Família (eSF) - é a base estrutural e porta de entrada da ESF, sendo

constituída por profissionais de saúde que exerçam prática generalista e organizem-se
conforme as especificações da Política Nacional de Atenção Básica quanto à composição de

equipe, carga horária e número recomendado de pessoas adscritas.
V - Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) - equipe de saúde multiprofissional com a

finalidade de complementar os cuidados oferecidos na APS pelas demais equipes.
VI - Equipe de Consultório na Rua (eCR) - equipe de APS responsável por articular e prestar
atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua ou com características análogas em

determinado território, em unidade fixa ou móvel.
VII - Equipes convencionais da APS - equipes de APS com infraestrutura e funcionamento

não contemplado em nenhum dos conjuntos de especificidades descritos na Política Nacional
de Atenção Básica.

Seção II
Dos Objetivos da Atenção Primária à Saúde

Art. 3.º São objetivos da Atenção Primária à Saúde em Curitiba:
I    - ser a principal porta de entrada ao Sistema Único de Saúde- SUS de Curitiba;

II   - prover atenção centrada na pessoa, com competência cultural e orientada para a família
e a comunidade;

III   - estimular a participação dos cidadãos e da coletividade no cuidado à saúde e no
controle social;

IV - incrementar a resolutividade no atendimento aos cuidados de saúde da população
através de atenção abrangente em todas as fases do ciclo de vida, na unidade de saúde,

domicílio e/ou outros espaços;
V   - minimizar as possibilidades de danos à saúde dos indivíduos e da população que

possam decorrer de intervenções de saúde;
VI - desenvolver atividades de vigilância em saúde no território sob responsabilidade da

equipe de APS;
VII - desenvolver relações de vínculo e de continuidade do cuidado entre os profissionais de

saúde e as pessoas adscritas;
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VIII - coordenar o cuidado à saúde das pessoas adscritas, mesmo quando este envolva
ações ou serviços de saúde do nível secundário e/ou terciário.

Seção III
Das Diretrizes para a Atenção Primária à Saúde

Art. 4.º São diretrizes a serem observadas na Atenção Primária à Saúde no Município de
Curitiba:

I   - o processo de trabalho na APS de Curitiba deverá ser organizado conforme os objetivos
listados na seção II, desse Capítulo;

II  - desenvolver as ações em saúde conforme preconizado pela Carteira de Serviços, a ser
elaborada pela administração em consonância com a Relação Nacional de Ações e Serviços

de Saúde - RENASES;
III - será dada ampla publicidade à agenda de cada profissional de saúde, contemplando a

totalidade de sua carga horária semanal;
IV - as equipes da APS de Curitiba deverão realizar semanalmente, em seu horário de
trabalho, atividades programadas de gestão participativa, educação permanente e/ou

continuada;
V  - Todas as unidades de saúde da APS em Curitiba serão consideradas potenciais espaços

de ensino em serviço, de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo único. Nos horários programados para as atividades de gestão participativa,
educação permanente e/ou continuada, a que se refere o inciso IV, as equipes de saúde

deverão se organizar e garantir acesso aos usuários.

CAPÍTULO II
DO INGRESSO NAS EQUIPES ESTRATÉGICAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO

MUNICÍPIO DE CURITIBA

Art. 5.º O ingresso nas equipes de eSF, NASF e eCR ocorrerá através de processo seletivo
que contemple os objetivos descritos na Seção II, do Capítulo I e as especificidades de cada

uma destas equipes conforme a legislação vigente, a ser regulamentado por portaria
específica da Secretaria Municipal da Saúde.

Parágrafo único. Até 29 de maio do corrente as convocações para as eSF e NASF serão
realizadas segundo as normas constantes do Processo Seletivo Interno regulado pela

Portaria n.º 34/2012.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Art. 6.º Os profissionais de saúde da APS em Curitiba poderão integrar as equipes
estratégicas desde que cadastrados junto ao Ministério da Saúde, conforme a legislação

vigente e de acordo com as regras estabelecidas neste regulamento, especialmente no que
se refere ao processo seletivo definido no artigo anterior.
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Art. 7.º As equipes da Estratégia de Saúde da Família - eSF serão compostas por
profissionais que integrem os seguintes cargos:

I    - Médico;
II   - Enfermeiro;

III  - Auxiliar de Enfermagem;
IV  -Técnico em Enfermagem;

V   - Cirurgião Dentista;
VI  - Auxiliar de Saúde Bucal;
VII -Técnico em Saúde Bucal.

    
Parágrafo único. A composição das eSF seguirá a Política Nacional de Atenção Básica.

Art. 8.º  Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF serão formados, seguindo a
Política Nacional de Atenção Básica, com servidores que exerçam os cargos seguintes:

I      - Farmacêutico- Bioquímico;
II     - Fisioterapeuta;
III    - Nutricionista;    

IV    - Orientador em Esporte e Lazer;
V     - Psicólogo;

VI    - Terapeuta Ocupacional;
VII   - Assistente Social;
VIII  - Fonoaudiólogo;

IX    - Médico Veterinário;
X     - Médico Clínico Geral;

XI    - Médico Ginecologista ou Médico Gineco-Obstetra;
XII   - Médico Pediatra;

XIII  - Médico Psiquiatra;
XIV -  Médico do Trabalho.

§1.º Os atuais Núcleos de Apoio à Atenção Primária à Saúde - NAAPS de Curitiba passarão
a ser chamados de Núcleos de Atenção à Saúde da Família - NASF.

§2.º Para complementar os cuidados oferecidos na APS pelas demais equipes, os NASF
exercerão atividades de apoio, tais como:

I   - discussão de casos;
II  - atendimento conjunto, individual ou coletivo;

III - interconsulta;

IV - construção de projetos terapêuticos;
V - intervenções nas unidades de saúde e no território, voltadas para a saúde das pessoas e

das coletividades e
VI - discussão do processo de trabalho.

§3.º Profissionais das demais categorias elencadas na Política Nacional de Atenção Básica
poderão compor as equipes de NASF desde que integrem cargos correspondentes no quadro
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de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Curitiba cujo conteúdo os habilite a
desenvolver as suas atividades no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde, respeitadas as

normas legais aplicáveis e os requisitos estabelecidos por este regulamento.

Art. 9.º As Equipes de Consultório na Rua-eCR serão formadas de acordo com a legislação
vigente do Ministério de Saúde, sendo compostas por profissionais integrantes dos seguintes

cargos municipais:
I     - Médico;

II    - Enfermeiro;
III   - Cirurgião Dentista;

IV   - Auxiliar de Enfermagem;
V    - Auxiliar de Saúde Bucal;

VI   - Técnico em Saúde Bucal;
VII  - Psicólogo;

VIII - Terapeuta Ocupacional;
IX   - Assistente Social.

Parágrafo único. A existência das eCR não exime os demais profissionais de saúde do
princípio da universalidade do SUS.

CAPÍTULO IV
DA GRATIFICAÇÃO PARA AS EQUIPES ESTRATÉGICAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À

SAÚDE

Art. 10 Será devida gratificação aos servidores que se encontrem cadastrados junto ao
Ministério da Saúde e em efetivo exercício como integrantes de equipes estratégicas da

APS, desde que atendidas todas as condições estabelecidas na legislação aplicável.

§1.º A gratificação a que se refere o caput substitui a gratificação até então denominada
como gratificação da Estratégia de Saúde da Família - ESF.

§2.º A gratificação ora instituída não será incorporada ao vencimento do servidor e não será
computada para fins de cálculo de proventos de aposentadoria ou pensão, nem servirá de

base para composição de vantagem de qualquer espécie.

§3.º Em face do disposto no parágrafo anterior, sobre a gratificação criada por esse artigo
não incidirá contribuição de natureza previdenciária ou assistencial para o Sistema de

Seguridade dos Servidores do Município de Curitiba.

§4.º O valor pago sob título de gratificação, na forma do disposto no presente artigo, será
computado exclusivamente para fins de cálculo da gratificação natalina e adicional de férias,

respeitada a legislação pertinente.

Art. 11 A gratificação estabelecida no artigo anterior será devida igualmente a servidores do
Estado do Paraná e da União que se encontrem à disposição do Município, componham

alguma das equipes estratégicas da APS e estejam em efetivo exercício, por força de
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convênio de Municipalização da Saúde, na forma do Decreto Municipal nº 1.541, de 22 de
novembro de 2005.

Art. 12 Não haverá pagamento de gratificação referente às equipes estratégicas da APS nos
casos de afastamentos legais que totalizem mais de 50%  dos dias de efetivo exercício
apurados em cada período de registro de frequência, exceto quando tais afastamentos

decorram de férias, licença por acidente de trabalho ou doença ocupacional, licença para
tratamento de saúde própria e licença maternidade, devidamente registradas junto ao órgão

competente.

§1.º O servidor que retornar as suas atividades nas equipes estratégicas da APS após o
período de afastamento, terá direito ao recebimento proporcional da gratificação, que será

paga no mês subsequente ao seu retorno.

§2.º No caso de fruição de licença-prêmio, a gratificação referente às equipes estratégicas da
APS será paga integralmente durante o período de gozo, desde que o servidor esteja em

efetivo exercício e lotado em equipe estratégica da APS por, no mínimo, 30 meses
consecutivos.

§3.º Nos demais casos, o pagamento da gratificação será interrompido a partir da data de
início da fruição da licença-prêmio, sendo restaurado somente quando do seu retorno ao

efetivo exercício nas equipes estratégicas da APS.

Art. 13 O pagamento da gratificação referente às equipes estratégicas da APS, nos casos de
faltas ao serviço, será proporcional aos dias trabalhados no respectivo período de frequência,

desde que o quantitativo de faltas não exceda o limite definido no artigo anterior.

Parágrafo único. O desconto incidirá sobre os valores referentes ao vencimento, à
gratificação das equipes estratégicas da APS e, quando houver, aos correspondentes à

gratificação do Regime Integral de Trabalho - RIT.

Art. 14 O pagamento da gratificação referente às equipes estratégicas da APS, nos casos de
atrasos, será proporcional às horas trabalhadas no dia, no respectivo período de frequência.

Parágrafo único. O desconto incidirá sobre os valores referentes ao vencimento, à
gratificação das equipes estratégicas da APS e, quando houver, aos correspondentes à

gratificação do Regime Integral de Trabalho - RIT.

Art. 15 No caso de ingresso em uma equipe estratégica da APS, o servidor terá direito ao
pagamento da gratificação correspondente, de forma proporcional aos dias de efetivo

exercício, no respectivo período de apuração de frequência.

Art. 16 No caso de saída de uma equipe estratégica da APS, o pagamento da gratificação
correspondente será proporcional aos dias de em que se deu o efetivo exercício na referida

equipe, dentro do período de apuração da frequência.
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Art. 17 Será paga a gratificação aos servidores afastados para participação em cursos,
desde que seu conteúdo tenha relação com a matéria da Atenção Primária à Saúde e o

afastamento haja sido autorizado pela Secretaria Municipal da Saúde, atendido o disposto no
Decreto Municipal n.º 1.299, de 19 de novembro de 1993, que dispõe sobre a “Qualificação

Profissional de Recursos Humanos dos órgãos da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional do Município”.

Parágrafo único. Não haverá substituição dos servidores afastados para frequência aos
cursos referidos neste artigo.

Art. 18 Os profissionais do cargo de Médico que trabalhem em uma equipe estratégica da
APS receberão sua remuneração composta da forma seguinte:

I - servidores com apenas um cargo municipal e que exerçam jornada de trabalho de 20  horas
semanais na eSF ou no NASF:

a)    gratificação de 50% incidente sobre o vencimento;
b)    gratificação de risco de vida e saúde;

c)    demais vantagens inerentes ao cargo e lotação específica, conforme legislação vigente.

II - servidores com apenas um cargo municipal e que exerçam jornada de trabalho de 40 horas
semanais nas eSF, no NASF ou nas eCR:

a)    gratificação pelo Regime Integral de Trabalho - RIT;
b)    gratificação de 80% incidente sobre o vencimento e sobre a gratificação do RIT;

c)    gratificação de risco de vida e saúde, calculada sobre o vencimento e a gratificação do
RIT, considerando o disposto no Decreto Municipal n.º 1.234, de 27 de dezembro de 2001;

d)    demais vantagens inerentes ao cargo e lotação específica, conforme legislação vigente.

III - servidores titulares de dois cargos no Município e que exerçam jornada de trabalho de 40
horas semanais nas eSF, no NASF ou nas eCR:

a)    gratificação de 80% incidente sobre o vencimento de cada um dos respectivos cargos;
b)    gratificação de risco de vida e saúde, calculada sobre o vencimento de cada cargo do

servidor;
c)    demais vantagens inerentes ao cargo e lotação específica, conforme legislação vigente.

Art. 19 Os profissionais do cargo de Cirurgião Dentista que trabalhem em uma equipe
estratégica da APS receberão sua remuneração composta da forma seguinte:

I  - servidores com apenas um cargo municipal e que exerçam jornada de trabalho de 40 horas
semanais nas eSF ou nas eCR:

a)    gratificação pelo Regime Integral de Trabalho - RIT;
b)    gratificação de 80% incidente sobre o vencimento e sobre a gratificação do RIT;

c)    gratificação de risco de vida e saúde, calculada sobre o vencimento e a gratificação do
RIT, considerando o disposto no Decreto Municipal n.º 1.234, de 27 de dezembro de 2001;

d)    demais vantagens inerentes ao cargo e lotação específica, conforme legislação vigente.

II - servidores titulares de dois cargos no Município e que exerçam jornada de trabalho de 40
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horas semanais nas eSF ou nas eCR:
a)    gratificação de 80% incidente sobre o vencimento de cada um dos respectivos cargos;
b)    gratificação de risco de vida e saúde, calculada sobre o vencimento de cada cargo do

servidor;
c)    demais vantagens inerentes ao cargo e lotação específica, conforme legislação vigente.

Art. 20 Os profissionais dos cargos de Enfermeiro, Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta,
Nutricionista, Orientador em Esporte e Lazer, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Terapeuta

Ocupacional, Assistente Social e Médico Veterinário que integrem equipes estratégicas da
APS deverão exercer carga horária de 40 horas semanais e receber sua remuneração

composta da forma seguinte, considerando o disposto na legislação aplicável:

I - para cargos com jornada legal de trabalho de 40 horas semanais:
a)    gratificação de 60% incidente sobre o vencimento;

b)    demais vantagens inerentes ao cargo e lotação específica, conforme legislação vigente.

II - para cargos com jornada legal de trabalho de 30 horas semanais:
a)    gratificação pelo Regime Integral de Trabalho - RIT;

b)    gratificação de 60% incidente sobre o vencimento e sobre a gratificação do RIT;
c)    demais vantagens inerentes ao cargo e lotação específica, conforme legislação vigente.

Art. 21 Os profissionais dos cargos de Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal,
Técnico em Saúde Bucal e Técnico de Enfermagem que integrem equipes estratégicas da

APS deverão exercer carga horária de 40 horas semanais e receber sua remuneração
composta da forma seguinte, considerando o disposto na legislação aplicável:

a)    gratificação pelo Regime Integral de Trabalho - RIT;
b)    gratificação de 50% incidente sobre o vencimento e sobre a gratificação do RIT;

c)    demais vantagens inerentes ao cargo e lotação específica, conforme legislação vigente.

CAPÍTULO V
DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DAS EQUIPES ESTRATÉGICAS DA ATENÇÃO

PRIMÁRIA À SAÚDE

Art. 22  Todos os servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Saúde, e aqueles
pertencentes aos quadros do serviço público estadual ou federal e colocados à disposição do

Município por força do convênio de Municipalização da Saúde, poderão participar das
equipes estratégicas da APS, desde que atendam à discriminação de cargos que podem

compor as equipes de eSF, NASF e eCR, estabelecida nos artigos 7.º ao 9.º.
        

§1.º Os servidores participantes deverão atender rigorosamente os seguintes requisitos:
I - cumprir a carga horária de 40 horas semanais, exceto aqueles ocupantes do cargo de

Médico, que poderão optar por cumprir carga horária de 20 horas semanais;
II - estar cadastrados como integrantes de equipes de Saúde da Família - eSF, Núcleos de

Apoio à Saúde da Família - NASF ou equipes de Consultório na Rua - eCR, após aprovação
no processo seletivo referido no artigo 5.º;
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III  - no caso das equipes de eSF ou eCR, desenvolver prática generalista na unidade e no
território, conforme estabelecido neste regulamento;

IV - no caso das equipes de NASF, desenvolver as atividades previstas no §2.º, do artigo 8.º.

§2.º Os servidores que cumprirem carga horária de 40 horas semanais deverão distribuí-las
em, pelo menos, 5 dias da semana.

§3.º Os servidores que cumprirem carga horária de 20 horas semanais deverão distribuí-las
em, pelo menos, 4 dias da semana.

Art. 23 Em caso de não cumprimento dos requisitos descritos no artigo anterior, o servidor
será desligado da equipe estratégica da APS.

CAPÍTULO VI
DA SAÍDA DAS EQUIPES ESTRATÉGICAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Art. 24 Serão excluídos das equipes estratégicas da APS os servidores que, a qualquer
tempo, deixarem de apresentar as condições para participação em cada uma destas equipes,

incluindo, ainda, as seguintes condições:
I    - ficar impedido, por qualquer motivo, de cumprir sua respectiva carga horária;

II  - ficarem afastados para cursos que forem incompatíveis com a carga horária, exceto nas
situações amparadas pelo Decreto Municipal n.º 1.299, de 19 de novembro de 1993;

III  - ficarem à disposição, por força de convênio ou não, para outros órgãos;
IV - sofrerem penalidades administrativas previstas no artigo 214, da Lei Municipal n.º 1.656,

de 21 de agosto de 1958, exceto advertência;
V  - iniciarem licença para tratar de interesses particulares, respeitado o disposto nos artigos

187 a 192, da Lei Municipal n.º 1.656, de 21 de agosto  de 1958.

Art. 25 O servidor poderá solicitar sua exclusão das equipes estratégicas da APS, mas sua
liberação só será efetivada após autorização da administração, ocasião em que o servidor

será remanejado para alguma unidade com lotação disponível.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 26 Os profissionais selecionados para compor as eCR até a entrada em vigor deste
decreto, terão direito à permanência nas equipes estratégicas da APS, independentemente de

qualquer novo processo seletivo.

Art. 27 Os profissionais de cargos não relacionados nos artigos 7.º a 9.º, mas que estavam
lotados e em efetivo exercício nas atuais unidades de ESF até a data de 11 de dezembro de
2001, e que recebiam a gratificação extinta pelo artigo 10, §1.º, continuarão a recebê-la, no

valor nominal percebido na data acima mencionada, enquanto permanecerem lotados nessas
unidades.
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Art. 28  O caput do artigo 5.° do Decreto Municipal n.º 786, de 27 de abril de 2011, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5.º A opção pelo Regime Integral de Trabalho (RIT) será mediante assinatura do termo
de opção e declaração de conhecimento das regras estabelecidas na legislação.”

Art. 29 Ficam acrescidos os §§4.° e 5.º, ao artigo 5.º do Decreto Municipal n.º 786, de 27 de
abril de 2011, com a seguinte redação:

“Art. 5.º ................................................................................................................
§1.º ......................................................................................................................
§2.º ......................................................................................................................
§3.º ......................................................................................................................

§4.º Os ocupantes de cargos que tenham jornada legal de trabalho inferior a 40 horas e que
estejam em efetivo exercício em uma equipe estratégica da APS, serão incluídos de forma

automática no Regime Integral de Trabalho - RIT.
§5.º O disposto acima não se aplica ao cargo de Médico, cujos ocupantes deverão formalizar

a sua opção, segundo o estabelecido no caput.”.
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