
OF. 084//2014 

Belo Horizonte, 25 de março de 2014. 

 

 ILMO. Sr.  

Carlos Magno de Moura Soares 

Prefeito do Município de Contagem 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

 

C/C: 

 

ILMO. Sr.  

Ronaldo Tadeu dos Santos 

Secretário de Saúde do Município de Contagem 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM 

 

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 

seu Diretor Secretário Geral, Dr. Fernando Luiz Mendonça, vem, por meio do presente, submeter a 

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

CONTAGEM, conforme deliberações em reunião realizada pelos mesmos. 

 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 

 

1- Classificação de todos os médicos do HMC como tipo I, de acordo com a Lei Complementar 

162 de 27/12/2013. Tal diploma legal institui a Gratificação Médica disponibilizada por Setor e 

Complexidade (GMSC) aos servidores médicos efetivos e contratados, pertencentes ao Sistema 

Municipal de Saúde. O texto diz que a GMSC será devida, considerando-se o dia e horário do plantão 

exercido, bem como o grau de complexidade do setor de trabalho ou unidade de saúde de lotação, 



relacionados em tabela constante da lei. Diz ainda que os servidores médicos horizontais com jornada 

de trabalho semanal de 24 horas farão jus à percepção da GMSC equivalente a dos servidores 

médicos com jornada compreendida no período de 7h de segunda-feira até 19h de sexta-feira; 

2- Reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos adequado à categoria médica, que 

atraia e fixe o médico em Contagem; 

3- Equiparação salarial dos médicos com os valores atuais praticados no mercado de trabalho. 

 

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, 

 

Dr. Fernando Luiz de Mendonça 

Diretor Secretário Geral 

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

 


