
 
 
 

OF. 054/2014 

Belo Horizonte, 27 de Fevereiro de 2014. 

 

Ilmo. Sr. 

Carlaile Pedrosa 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM 

 

C/C: 

Ilmo. Sr. 

Mauro Reis  

Secretário Municipal de Saúde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM 

 

 

Prezado Senhor,  

 

O SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 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, 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 último dia 25 de fevereiro do corrente. 

 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES  
 
1. Melhoria nas condições de trabalho: 
 
a) Garantia de equipes completas de serviços, com realização de concurso público para 
preenchimento das vagas; 
b) Garantia da disponibilidade constante de medicamentos, materiais, equipamentos médicos 
em todas as unidades de saúde; 
c) Relação adequada do número de médicos/paciente em todas as unidades de atendimento; 



 
 
 

d) 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 e 
utilização em horário integral, de porteiros ou seguranças alocados em postos específicos para 
cada unidade de atendimento; 
 
2. Garantia da progressão por escolaridade que implica na mudança de níveis no Plano de 
Cargo, Carreira e Vencimentos ou criação de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
exclusivo para o cargo de médico; 
 
3. Recomposição Salarial:.  
 
a) Reajuste de 37% no salário base. 
b) Cálculo dos adicionais sobre o salário base do servidor e não sobre o salário da categoria; 
 
4. Participação de representante dos servidores médicos na comissão que estará reavaliando o 
PCCV.; 
 
5. Realização de concurso público imediato para preenchimento de todas as vagas ocupadas 
por médicos não concursados. 
 
6. Fim da precarização dos serviços de atendimento médico hoje existentes, seja por meio de 
consórcios, convênios com organizações sociais ou quaisquer outras instituições de direito 
privado.  
 

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. 

 
Por fim, 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. 

 
 

Atenciosamente, 

  

Dra. Amélia Maria Fernandes Pessôa 

Presidente 

Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais 


