
OF. 070 /2016 

 

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2016 

 

 

Exmo. Sr.  

Carlaile Pedrosa 

Prefeito do Município de Betim 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM 

 

C/C 

Ilmo. Sr. 

Rasível dos Reis Santos Junior 

Secretário Municipal de Saúde 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

C/C: 

Ilmo. Sr.  

 Gustavo Horta Palhares 

Secretário Municipal Finanças, Planejamento e Gestão 

SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

Apresentando cordiais cumprimentos, o Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais – SINMED-

MG, entidade sindical regularmente registrada no Ministério do Trabalho, inscrita no CNPJ 

17.506.890/0001-00, com sede na Avenida do Contorno, n.°4999, Bairro Serra, CEP: 30.110-030, 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 Prefeitura Municipal de Betim, conforme deliberações da AGE realizada no dia 16 de 

fevereiro do ano corrente. 

 



PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 

• Manutenção das escalas de profissionais médicos, sem redução das equipes em atividade nas 

unidades de saúde de Betim, conforme as escalas de janeiro de 2016. Garantia da existência 

de equipes médicas completas. Havendo necessidade de atendimento ao aumento de 

demanda de profissionais, que a mesma seja suprida por meio de concurso público; 

• Garantia do Funcionamento da Maternidade Pública Municipal de Betim- Imbiruçu, bem como 

das demais unidades de saúde de Betim; 

• Garantia da disponibilidade constante de insumos e medicamentos, o que inclui desde os 

medicamentos básicos até antibióticos, bem como kits de laboratório. Providências com 

relação a falta de equipamentos básicos como aparelhos de pressão, glicosímetro, monitores, 

saturímetros, sonar cardiotopógrafo e outros; Troca de equipamentos obsoletos;  

• Tomar providências a fim de combater as situações insalubres em diversas unidades de saúde 

que evidenciam até a infestação de pragas. Disponibilização imediata de material básico para 

higienização pessoal nas unidades de saúde. Manutenção de equipes de higienização 

completas;  

• Melhoria nas condições de segurança em todas unidades de saúde; 

• Recomposição salarial mediante: 

a- Reajuste de 37% no salário base; 

b- Cálculo dos adicionais sobre o salário base do servidor e não sobre o salário da categoria; 

• Garantia de 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; 

• Restabelecimento do pagamento das gratificações devidas em períodos de férias (suspensão 

não prevista no Art. 8º da lei 4874/2009); 

 

 

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.  

Cordialmente, 

 



 

 

Dra. Amélia Maria Fernandes Pessôa - Diretora Presidente 


