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Modificado através de republicação da Portaria 
SAS-134 em 31/05/2011.

§1º Para não haver o cadastramento de um 
profissional em mais de 02 (dois) cargos ou 
empregos públicos, o prestador ou o gestor 

deverá decidir em conjunto com o profissional, 
qual (is) empregos públicos deverá (ão) ser 

excluído do SCNES;



Art. 3o- O cadastramento de um profissional de saúde que
exerça suas atividades como profissional liberal ou
trabalhador autônomo em mais de 05 (cinco)
estabelecimentos de saúde não públicos, somente será
autorizado mediante justificativa do gerente do
estabelecimento, validada pelo gestor municipal, estadual
ou do DF, em campos específicos do SCNES.

Parágrafo único. A justificativa deverá ser feita pelos
respectivos gerentes dos estabelecimentos subseqüentes
que passarem a gerar a situação citada no caput deste
Artigo.



Art. 4o- Poderá ser autorizado o fracionamento da carga
horária semanal de um mesmo cargo ou emprego público
de profissional de saúde em mais de um estabelecimento
público de saúde do órgão ou entidade ao qual este
profissional esteja vinculado, mediante justificativa do
gerente do estabelecimento de saúde, validada pelo gestor
municipal, estadual ou do DF, em campos específicos do
SCNES e desde que sejam respeitadas as regras de ingresso
do profissional de saúde no cargo ou emprego público.

Parágrafo único. A soma do fracionamento da carga
horária referida no caput não poderá ultrapassar a carga
horária total deste cargo ou emprego público.



Art. 5o- Para o profissional pertencente à equipe da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), além do cumprimento do disposto no 
Art. 2o- desta Portaria, ficam estabelecidas as seguintes regras: 

I - Fica vedado seu cadastramento em mais de 01 (uma) 
equipe da ESF;

II - Para o cadastramento deste profissional em mais de 
03(três) estabelecimentos de saúde, independentemente da sua 

natureza, deverá haver justificativa e autorização prévia do 
gestor municipal, estadual ou do DF em campos específicos do 

SCNES.



Art. 7o- Será utilizada a base de dados do
Conselho Federal de Medicina, disponível no
endereço eletrônico: www.cfm.org.br, para a
avaliação da compatibilidade entre o nome do
profissional médico informado e o número de
seu registro no Conselho.
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