
OF.388 /2014 

 

 

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2014. 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Glacialdo de Souza Ferreira 

Prefeito do Município de Esmeraldas 

Prefeitura Municipal de Esmeraldas 

 

 

C/C: 

Ilustríssimo Senhor 

Marcílio Alves dos Santos 

Secretário Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Saúde de Esmeraldas 

 

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 30.110-031, Belo Horizonte – MG, representado neste ato por 

seu Diretor Secretário Geral, Dr. Fernando Luiz de Mendonça, 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 28 de outubro do ano corrente. 

 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 

1. Equiparação salarial com o Piso FENAM de R$ 10.991,19 dos vencimentos dos médicos de 20 

horas 



2. Reajustes dos adicionais noturno e de insalubridade conforme legislação de regência 

3. Apresentação ao Legislativo de um Projeto de Plano de Cargos Carreira e Vencimentos 
específico da saúde 

4. Designação de Diretor técnico para o Hospital 25 de maio 

5. Valorização dos profissionais do Hospital 25 de maio, mediante atendimento de suas 
demandas específicas, especialmente no que tange às condições de trabalho e principalmente 
dando ampla segurança aos profissionais. 

6.  Imediata realização de concurso público de provimento de cargo para os médicos. 

7. Relatório de pagamentos de cargos e salários 

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. 

  

 

Cordialmente, 

 

Fernando Luiz de Mendonça - Diretor Secretário Geral 


