
OF. 020 /2015 

 

 

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2015 

 

 

 

 

Exmo. Sr.  

Carlaile Pedrosa 

Prefeito Municipal de Betim 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM 

 

 

 

C/C 

Ilmo. Sr. 

Rasível dos Reis Santos Junior 

Secretário Municipal de Saúde de Betim 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

Apresentando cordiais cumprimentos, o Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais – SINMED-MG, 

associação sindical regularmente registrada no Ministério do Trabalho, inscrita no CNPJ 17.506.890/0001-00, 

com sede na Avenida do Contorno, n.°4999, Bairro Serra, CEP: 30.110-030, Belo Horizonte – MG, representado 

neste ato por sua Diretora Presidente, Dra. Amélia Maria Fernandes Pessôa, vem, por meio do presente, 

submeter a consideração de V.S.ª as reivindicações dos médicos vinculados à administração municipal de Betim, 

conforme deliberações da AGE realizada no dia 15 de janeiro do ano corrente. 

 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 

 

1. Restabelecimento do pagamento das gratificações que foram recentemente suspensas, causando 

desmotivação para os profissionais. Dentre estas gratificações estão as de dedicação exclusiva, as de 



plantões em feriados e finais de semana, bem como aquelas devidas em períodos de férias (sendo 

que as últimas suspensões não são previstas no Art. 8º da Lei 4874 / 2009). 

 
2. Melhoria nas condições de segurança em todas as unidades de saúde. Tendo em vista que a redução 

no quadro de horários da guarda municipal, a suspensão de plantão físico e a implantação do 

atendimento apenas mediante solicitação, bem como outras mudanças, tornaram mais grave a 

situação, torna-se necessária: 

a)Promoção de ações em conjunto com os órgãos competentes de forma a garantir condições mínimas de 

segurança para servidores e usuários em todas as unidades de atendimento; 

b) Utilização em horário integral de porteiros ou seguranças alocados em postos específicos para cada unidade 

de atendimento;  

c)Instalação de um sistema integrado de segurança que realmente proteja os profissionais de saúde, alvo 

constante de agressões e constrangimentos 

 
3. Volta das escalas de plantão anteriores, contemplando 5 clínicos durante o dia e 4 à noite nas UPAs 

Guanabara e Alterosas, bem como de 2 cirurgiões 24 horas nas UPAs Teresópolis e Sete de 
Setembro. Garantia da relação adequada do número de médicos/pacientes em todas as unidades de 
atendimento. 

 
4. Realização de concurso público para preenchimento das escalas desfalcadas. 

 

5.  Criação de mecanismos a fim de oferecer maior retaguarda para os pacientes que necessitam 

internação, especialmente aqueles da sala de emergência. Na situação atual, é inquestionável a falta 

de leitos clínicos, pediátricos, cirúrgicos e de terapia intensiva no município que também dá  suporte a 

toda a microregião do Médio Paraopeba. Hoje os médicos enfrentam enormes dificuldades para 

transferência de pacientes para internação, com alegação de falta de vagas, ocasionando 

superlotação nas UAIs, bem como sobrecarga de trabalho nessas unidades. 

 
6.  Garantia de equipes e escalas de trabalho completas, com realização de concurso público para 

preenchimento das vagas. Contratação imediata de pediatras até a realização de concurso público, 

tendo em vista a falta de tais profissionais, com muitas unidades funcionando sem a presença desses 

especialistas principalmente nos finais de semana. 

 
7.  Garantia da disponibilidade constante de insumos e medicamentos, o que inclui desde os 

medicamentos básicos até antibióticos, bem como kits de laboratório. Providências com relação à falta 
de equipamentos médicos básicos como aparelhos de pressão, glicosímetros, monitores, saturímetros 
e outros. Troca dos equipamentos obsoletos. 

 
8. Finalização das obras da UAI Norte, para início das atividades, ampliando assim a rede atual de 

assistência à saúde. 
 



9. Fim da duplicidade de controle de registro de ponto. Hoje, os médicos, além do ponto biométrico, 
assinam também um livro de presença. Solicita-se, ademais, comprovante da assinalação do ponto 
biométrico. 

 
 

10.  Providências a fim de combater as situações insalubres em diversas unidades de saúde que 
evidenciam até infestação de pragas. Disponibilização imediata de material básico para higienização 
pessoal nas unidades de saúde.  

 
 
Solicitamos manifestação formal acerca das propostas aqui formalizadas para que possamos estabelecer, o 

quanto antes, uma negociação que venha resultar na efetiva concretização dos anseios da categoria, 

ressaltando que poderemos, por meio de aditamento e ao longo do processo negocial, propor acréscimos ou 

alterações às proposições apresentadas a partir da deliberação soberana de nossos representados.  

 

O SINMED-MG coloca-se a disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e 

aguarda seu posicionamento formal quanto ao conjunto das reivindicações ora apresentadas, num prazo 

máximo de até 4 (quatro) dias. 

 

Outrossim, solicitamos o agendamento, em caráter de urgência, de reunião para que possamos dar início efetivo 

à discussão dos pontos que constam da referida pauta reivindicatória. Cumpre informar que, a depender da 

evolução de nossas tratativas, a categoria poderá, em próxima assembléia previamente agendada para o dia 29 

de janeiro, deliberar pela realização de movimentos de caráter reivindicatório, inclusive pela paralisação de suas 

atividades. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Dra. Amélia Maria Fernandes Pessôa - Diretora Presidente 


