
OF. 283 /2014 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2014. 

 

Exmo.Sr. 

Diogenes Gonçalves Fantini 

Prefeito do Município de Sabará 

Prefeitura Municipal de Sabará 

 

 

C/C: 

Ilma. Sra. 

Roseli da Costa Oliveira 

Secretaria Municipal de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

Prezado (a) Senhor (a),  

 

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 30.110-031, 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 

Esmeraldas, conforme deliberações da AGE realizada no último dia 29 de junho do ano corrente. 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 

 

1. Concessão de reajuste de forma a garantir que o vencimento básico venha corresponder ao 

valor de R$ 10.991,19, o que equivale ao salário mínimo profissional, para uma jornada de 20 

horas, conforme orientação da Federação Nacional dos Médicos. 

 

2. Concessão de ganho real de 10% sobre os vencimentos 

3. Incorporação aos vencimentos das demais vantagens atualmente pagas a título de abonos e 
produtividade 



4. Revisão do plano de cargos, carreiras e vencimentos 

5. Realização de concursos públicos 
 

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, 

 

 

 

Amélia Maria Fernandes Pessôa – Diretora Presidente 


