
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA GERAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 2, DE 4 DE SETEMBRO DE 2009.

Revogada pela Instrução de Serviço SG/MPF nº 1, de 28 de junho de 2019

Dispõe sobre a atividade de pronto atendimento da Secretaria de Serviços
Integrados de Saúde – SSI-SAÚDE.

O  SECRETÁRIO-GERAL DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  no  uso  da

atribuição que lhe confere o art.  23,  XV, do Regimento Interno do Ministério  Público Federal,

aprovado pela Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008,

RESOLVE:

Art.  1º  Normatizar  a  atividade  de  pronto  atendimento  da  Secretaria  de  Serviços

Integrados de Saúde na Procuradoria Geral da República, com o objetivo de prestar assistência à

saúde, nos casos de urgência e emergência, a todos os usuários que procuram atendimento, sem

distinção de qualquer natureza.

Art. 2º O pronto atendimento funcionará no período das 8 (oito) às 20 (vinte) horas,

ininterruptamente, de segunda a sexta-feira.

Parágrafo único. Durante o pronto atendimento serão responsáveis os profissionais

da área médica escalados para o plantão, para os quais não haja marcação de consulta, sendo o

atendimento feito por ordem de chegada ou estado de gravidade.

Art. 3º O corpo clínico de plantonista será coordenado pelo Secretário de Serviços

Integrados  de  Saúde  que  deverá  supervisionar  e  garantir  o  bom  funcionamento  do  pronto

atendimento.

Art.  4º  O  serviço  do  pronto  atendimento  terá  ação  integrada  com  a  equipe  de

enfermagem, sob supervisão e coordenação médica.

Art. 5º Caberá ao Secretário de Serviços Integrados de Saúde elaborar, mensalmente,

a escala de revezamento do plantão médico e encaminhá-la ao Secretário-Geral para conhecimento.
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§ 1º. A jornada de trabalho do profissional médico, quando em escala de plantão, não

poderá exceder ao limite de seis horas diárias e vinte horas semanais.

§ 2º. Da escala de plantão deverão constar o nome do médico, a especialidade e o

período do plantão.

§  3º.  O  plantonista  deverá  transferir  ao  seu  substituto  todas  as  informações

pertinentes  aos  pacientes  que  até  então  estavam  sob  seus  cuidados  antes  de  deixar  o  pronto

atendimento.

§  4º.  Fica  permitido  aos  profissionais  plantonistas  realizar  alterações  nas  escalas

previamente fixadas desde que tal  fato seja comunicado previamente ao Secretário de Serviços

Integrados de Saúde e que não haja qualquer prejuízo ao pronto atendimento.

Art. 6º O plantonista que, por motivo comprovado e relevante, estiver impedido de

atender à escala de plantão deverá comunicar o fato, com antecedência mínima de 48 (quarenta e

oito) horas, ao Secretário de Serviços Integrados de Saúde, de forma a possibilitar a indicação de

outro médico.

Parágrafo único.  Caberá ao Secretário de Serviços Integrados de Saúde adotar as

providências necessárias à apuração de responsabilidades em caso de descumprimento do disposto

no caput, exceto nas hipóteses em que restar caracterizado caso fortuito ou força maior.

Art. 7º A Secretaria de Serviços Integrados de Saúde deverá fornecer todos os meios

indispensáveis ao eficaz exercício do pronto atendimento.

Art. 8º A Secretaria de Serviços Integrados de Saúde deverá apresentar, no prazo de

180 (cento e oitenta) dias, estudos a fim de viabilizar a implantação do plantão médico nos finais de

semana e feriados. 

Art. 9º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS FREDERICO SANTOS
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