
Pauta de reivindicações dos médicos da PBH- 2013 

 

1. Recomposição dos vencimentos básicos de forma que os mesmos venham a corresponder ao salário 

mínimo profissional defendido pela FENAM – Federação Nacional dos Médicos, qual seja, R$10.412,00 

(Dez mil, quatrocentos e doze reais) para 20 horas semanais; 

2. Correção dos valores de todos os abonos conforme índices inflacionários do período; 

3. Carreira de 24 horas para a urgência; 

4. Reajuste do adicional de insalubridade conforme índices inflacionários do período; 

5. Organização dos estágios curriculares dentro das unidades da PBH, com garantia de preceptor próprio 

para o acompanhamento de alunos e residentes; 

6. Organização do serviço de saúde do trabalhador da PBH; 

7. Realização de concurso público imediato para preenchimento das vagas existentes; 

8. Redimensionamento das áreas adscritas as ESF com população máxima de 2000 pessoas por equipe; 

9. Reclassificação de risco das unidades de saúde; 

10. Resolução imediata dos problemas relativos à velocidade da internet nas unidades de saúde da PBH; 

11. Substituição das impressoras matriciais por impressoras mais silenciosas; 

12. Implantação efetiva da política de baixo risco em toda a rede de atendimento da PBH; 

13. Proporcionalidade dos valores pagos aos abonos entre os generalistas e apoios; 

14. Contar horas extras realizadas em dobro no banco de horas; 

15. Aceitar cursos feitos a distância na progressão por escolaridade; 

16. Acompanhamento e implantação efetiva do documento para reorganização das unidades onde funciona o 

Manchester; 

17. Discussão específica sobre as condições de trabalho no HOB; 

18. Maior flexibilidade nas transferências; 

19. Garantia de equipes completas de serviços; 

20. Melhora da ergonomia nas unidades de saúde; 

21. Criação de um abono de longitudinalidade para os profissionais da rede. 

22. Manutenção da auto-avaliação e da avaliação dos pares para os profissionais que estão em estágio 

probatório. 



23. Retomada de negociações setoriais, com vistas à discussão de temas específicos, tais como atenção 

básica, urgência, problemas tópicos que se apresentam no Hospital Municipal Odilon Behrens, dentre 

outros; 

24. Criação do cargo de Diretor Clínico em cada regional da atenção básica. 

 

 

 

 

 

 


