
OF. 056 /2014 

Belo Horizonte, 06 de março de 2014. 

 

Ilmo Sr.  

Moacir Ribeiro 

Prefeito  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA 

 

C/C: 

Ilmo. Sr. 

Juarez Carvalho 

Presidente 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA 

 

Exmo. Sr. 

Marco Aurelio Rodrigues de Carvalho 

Promotor  

01ª Promotoria De Justica Defesa da Saúde - Comarca Formiga  

 

 

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, submeter a consideração de 

V.S.ª, reivindicações dos médicos vinculados aos município de Formiga, deliberadas em Assembleia 

Geral Extraordinária realizada no dia 25 de fevereiro de 2014. 

 
1- Ratificação do acordo realizado em março de 2013 entre Prefeitura e os médicos 

vinculados ao município de Formiga, para cumprimento de 20 consultas diárias e não 
exercício de atividades em 08 horas diárias. 
  



2- Extinção de todas as sindicâncias e processos administrativos instaurados em decorrência 
do trabalho médico desempenhado nos termos da composição narrada no tópico anterior; 
 

3- Adequação do salário base para categoria médica, tanto do PSF quanto dos médicos 
especialistas ao piso nacional de salário da FENAM; 
 

4- Melhores condições de trabalho: melhoria e adequação da rede física, garantia de 
continuidade da assistencia prestada aos pacientes (consultas com especialistas, exames 
complementares, internações, remoção, dentre outros); 

 
5- Adequação do número de pacientes cadastrados em PSF por equipe de acordo com ofício 

enviado pela Secretaria do Estado da Saúde ao Serviço Municipal de Saúde, em março de 
2013; 

 
 

Solicitamos, outrossim, resposta formal quanto às reivindicações aqui formuladas até 13 de março de 

2014. Comunicamos na oportunidade a disposição da categoria de deflagrar o movimento de 

paralisação caso as negociações não sejam a contento. 

 

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  

Diretora Presidente 

Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais – SINMED-MG 


