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SINDMEPA
SINDICATO DOS MÉDICOS DO PARÁ

Belém (PA), 30 de julho de 2020

A Sua Senhoria,
Dr. Bruno Mendes Carmona
MD. Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

Ilustríssimo Presidente,

O Sindicato dos Médicos do Pará, por seu representante que subscrevem, 
com as honras de praxe e, considerando a reunião realizada hoje, 29/07, entre essa 
Presidência e as representantes dos médicos, Dra. Vilma Francisca Hutim e Dra. 
Patrícia Cristina Arruda, com a finalidade de tratar da instituição formal e definitiva 
da GAC (Gratificação de Alta Complexidade), vem, num breve histórico, apresentar 
os fundamentos e justificativas, conforme constante dos anexos.

Mister ressaltar que a GAC (Gratificação de Alta Complexidade), infelizmente 
ainda não instituída formal e legalmente, está sendo paga em forma de sobreavisos, 
há 11 anos, como forma de compensação pelos serviços técnicos especializados, de 
alta complexidade, à profissionais que labutam na Santa Casa de Misericórdia do 
Pará.

A discussão para o reconhecimento da Alta Complexidade se intensificou 
desde 2008, provocando inúmeros estudos, análises técnicas, e Termos de Ajuste 
de Conduta, os quais, podem ser conhecidos detalhadamente no memorial de 
documentos que apresentamos nesta oportunidade.

A Santa Casa de Misericórdia, na condição de uma das instituições de saúde 
mais antigas do norte do país, inclusive, como hospital escola; se tomou referência 
nacional e internacional para o atendimento 100% SUS com 482 leitos, com 
referência na área Matemo-Infantil e Emergência para gestação de alto risco. Não 
bastasse isso, a FSCMPA é um dos hospitais pioneiros na implantação de 
programas em Residência Médica no Estado do Pará, em 1977 foi criado o primeiro 
programa na modalidade de pediatria com oferta de 01 vaga, credenciada pela 
UFPA, porém com funcionamento total nas dependências da FSCMPA. Atualmente, 
funcionam na FSCMPA 13 programas de RM cadastradas pelo Ministério de 
Educação e Cultura (MEC). Com um total de 151 residentes cursando em 2019.

A FSCMP tem como finalidades essenciais: a Assistência, o Ensino e a 
Pesquisa, em consonância com o Perfil Assistencial na Atenção à Saúde da Criança, 
Atenção à Saúde da Mulher, e Atenção à Saúde do Adulto, prestando serviços 
ambulatoriais e de internação e, está cadastrado como referência na atenção à 
gestante de alto risco e ao recém-nascido, bem como, desenvolve os programas de 
Residência Médica em Pediatria, Neonatologia, Nefrologia Pediátrica, Ginecologia e
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Obstetrícia, Clínica Médica, Dermatologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica e 
Radiologia, hepatologia.

Essas credenciais são parte do fundamento para a instituição da Gratificação 
de Alto Risco, especialmente pelos serviços referência para todo o Estado, tanto da 
área pública quanto privada.

Isso posto e considerando a prática já instituída, o reconhecimento do 
merecimento e o fato da necessidade de legalizar a GAC, já que se constitui verba 
alimentar remuneratória, esperam os médicos, que o Estado do Pará e a Gestão da 
Santa Casa, possam empreender esforços, no sentido de apresentar projeto de lei 
que possa resultar na instituição definitiva da referida gratificação.

São os termos em que pede e espera deferimento.

Na luta permanente pela dignidade profissional.

Atencio samente,

ANEXOS:
1. Dossiês com o registro de negociação com o Estado e FSCMPA quanto a condições 

de trabalho, regulação na área perinatal e melhora na remuneração: TAC DE 2008 

e 2009 (dois volumes grandes de 2008 e 2009);

2. Dossiê de 2011, com oficio do Secretário de Saúde definindo pagamento dos 

proventos referente a gratificação de alta complexidade;

3. Parecer técnico do perfil de funcionamento da perinatal da FSCMPA.
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