
OF. 036 /2014 

Belo Horizonte, 4 fevereiro de 2014. 

 

Ilmo Sr.  

Carlos Calixto 

Prefeito Municipal 

Município de Santa Luzia 

 

C/C: 

Ilmo. Sra. Secretária 

Eliane Medeiros 

Secretário Municipal de Saúde 

Município de Santa Luzia 

 

Prezado Senhor,  

 

O SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINMED-MG – pessoa jurídica de 

direito privado, associação sindical inscrita no CNPJ sob o nº 17.506.890/0001-00 e registrada no 

Ministério do Trabalho conforme Carta Sindical L 057 P 048 A 1969, expedida em 11/06/1970, com 

sede na Av. Do Contorno, nº 4999, Bairro Serra, CEP 30.130-090, Belo Horizonte – MG, representada 

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

submeter a consideração de V.S.ª as reivindicações dos  médicos vinculados aos serviços de urgência 

do município de Santa Luzia, conforme deliberações da AGE realizada no último dia 3 de fevereiro do 

corrente. 

 
1- Definição de uma data fixa para pagamento. Ficou definido em reunião que essa data 

deve ser em até 10 dias úteis a contar a partir do 14° dia de cada mês, quando ocorre o 
fechamento do mês trabalhado. 
 

2- Pagamento imediato das diferenças salariais devidas; 
 

3- Retorno imediato e manutenção da escala médica anterior: 
Dia: 4 Clínicos/3 Pediatras/1 Cirurgião/1 Ortopedista 
Noite: 3 Clínicos/3 Pediatras/1 Cirurgião/1 Ortopedista 
 



4-  Conforto médico menos insalubre e com condições apropriadas (camas e colchões 
adequados) para o descanso noturno; 
 

5- Segurança na unidade; 
 

6- Ponto de presença digital espelhado; 
 
7- Garantia de realização de concurso público para provimento dos cargos de médico, 

observadas as determinações constitucionais e legais cabíveis. 
 

 

Solicitamos, outrossim, resposta formal quanto às reivindicações aqui formuladas no mais tardar até o 

dia 11 de fevereiro próximo, véspera da nova assembleia da categoria, previamente agendada para o 

dia 12 de fevereiro de 2014. 

Por fim, aproveitamos o ensejo para requerer o agendamento de reunião para que possamos tratar de 

questões relativas à campanha salarial de nossos representados e outros temas correlatos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Dra. Amélia Maria Fernandes Pessôa  

Presidente 

Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais 


