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Assunto: Ampliação de carga horária no âmbito da Secretaria de Saúde 

Senhor Secretário, 
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Carlos Lourenço da Silva 
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O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 119  Região — 

CREFITO-11, Conselho Regional de Nutricionistas da 19  Região — CRN-1, Conselho 

Regional de Psicologia do Distrito Federal — CRP/DF e Conselho Regional de Serviço 

Social da 89  Região — CRESS/DF, por intermédio de seu Presidente e suas Presidentes, 

respectivamente, vêm requerer a inaplicabilidade do item "IV — Ampliação de Carga 

Horária" da Circular n942/2020 — SEEC/SEGEA/SUGEP aos servidores vinculados à 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 
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A LC n° 173/2020 foi utilizada como fundamento legal pela Circular n° 

42/2020 — SEEC/SEGEA/SUGEP, no entanto, a própria legislação garantiu a exceção 

de vedação de ampliação de carga horária para os profissionais vinculados à 

Secretaria de Saúde dos Estados e Distrito Federal, conforme previsão do art. 89, 

inciso IV, § 52, verbis: 

Art. 8° Na hipótese de que trata o art. 65 da lei Complementar n2 
101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da 
pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 
2021, de: 
VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 
representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de 
cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados 
públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando 
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade; 
§  52 O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica aos  
profissionais de saúde e de assistência social  desde que 
relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida 
no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. 

Ademais, o Decreto n° 25.324, de 10 de novembro de 2004 autoriza os órgãos 

da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal a oferecer a 

opção pelo regime de 40 (quarenta) horas semanais. Com  isso, não se consubstancia 

em despesa de caráter continuado como afirmado pela Circular ora questionada, 

tendo em vista a precisão do art. 6° do mencionado Decreto, que dispõe: "O servidor 

optante pelo regime de 40 (quarenta) horas de trabalho poderá retornar à situação 

anterior, a qualquer tempo, por interesse da Administração ou por solicitação 

própria, mediante comunicação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias." 
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A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo a prestação dos 

serviços da rede de saúde pública alcançar a supremacia do interesse público, 

principalmente no atual momento de calamidade pública em decorrência da 

pandemia da COVID-19. Com  isso, a majoração de carga horária de seus servidores 

da saúde do quadro de efetivos assegura a preservação do principio da eficiência. 

Pelo exposto, em respeito à exceção prevista na LC n° 173/2020 para os 

profissionais da saúde, bem como ao princípio da eficiência no fornecimento dos 

serviços prestados pelo setor de saúde pública do Distrito Federal, principalmente 

no atual momento de enfrentamento da COVID-19, requer que o item "IV — 

Ampliação de Carga Horária" da Circular n942/2020 — SEEC/SEGEA/SUGEP seja 

INAPLICÁVEL para todos os servidores públicos de saúde do âmbito da Secretaria 

de Saúde do Distrito Federal. 

Atenciosamente, 

SÉRGIO GOMES DE AaD AD 

PRESIDENTE CR 	11 	 PRESIDENTE CRN/DF 

THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃE 

PRESIDENTE CRP/DF 
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