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45 ANOS DE LUTA PELA VALORIZAÇÃO 
DO MÉDICO E DA SAÚDE NO PAÍS

Hoje, dia 11 de junho de 2015, o Sindicato 
dos Médicos de Minas Gerais – Sinmed-MG 
completa 45 anos de luta em defesa da 
categoria. Uma história que começou em 
1970 com a inauguração oficial do 
Sindicato dos Médicos de Belo Horizonte. 
Em julho de 1987, a entidade expande sua 

base e passa a representar os médicos em 729 municípios do 
Estado mineiro.

Após 45 anos, o Sinmed-MG continua tendo como marcas 
a prática de um sindicalismo moderno, fundamentado na 
realidade, transparente e atuante, voltado para a defesa do 
trabalho médico em todas as suas frentes.

Realizando efetiva atividade sindical, é hoje amplamente 
reconhecido pela categoria que representa por trabalhar 
sempre no sentido de conquistar direitos dos trabalhadores, 
mas sobretudo relacionados às condições de vida do médico, 
que possui características singulares e diferenciadas em 
relação às demais profissões.

O conhecimento das particularidades da classe médica 
transformou a entidade em uma organização forte, 
fundamental para a conquista de diversas melhorias para a 
categoria. Durante todos esses anos, o sindicato sempre foi o 

fórum adequado para as discussões, questionamentos e as 
soluções das várias situações enfrentadas pelo médico em 
seu exercício profissional diário, relacionadas à remuneração 
e condições de trabalho; vínculos empregatícios; defesa dos 
direitos trabalhistas individual ou coletivamente; campanhas 
incisivas por melhorias nos planos de cargos, carreiras e 
vencimentos; relações com os convênios de planos e 
seguros-saúde; entre tantas outras demandas.

Consciente de que fazer sindicalismo é também um ato de 
cidadania, sua atuação reflete não só a trajetória da luta dos 
médicos mineiros, mas também os caminhos e descaminhos 
da saúde no país. 

Nesta data tão emblemática, agradecemos a todos que 
ajudaram a construir essa história e propomos uma 
reflexão sobre o papel da entidade. Nossa luta será 
sempre no sentido de contribuir para que o médico seja 
mais respeitado e valorizado, buscando mais dignidade 
para a categoria e um sistema de saúde de maior 
qualidade para todos.

Por fim, reiteramos que sozinho o sindicato não é nada. 
Quanto mais unida e presente a categoria estiver, maior 
pressão, mais visibilidade e mais chances de vitória teremos 
em cada trincheira de luta. 
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Década de 80, novos tempos: a 
chapa “Renovação Médica”, 
encabeçada pelo médico Célio de 
Castro, assume o sindicato, 
inaugurando uma nova forma de 
atuação sindical junto à classe 
médica mineira. Célio pertencia ao 
Grupo de Estudos Médicos (GEM), 
que se reunia para discutir os novos 
problemas que afligiam a profissão 
médica cada vez mais assalariada e 
menos liberal. Com a vitória da nova 
chapa, o Sinmed-BH insere-se 
definitivamente no contexto político 
nacional, por intermédio das várias 
lutas empreendidas, pela 
democratização do país e 
implantação de um sistema público 
de saúde eficiente e de acesso 
universal.

Ao mesmo tempo, não perde de 
vista o norte de sua atuação: a 

valorização do trabalho médico, 
denunciando a exploração do seu 
trabalho, a falta de condições dignas 
para o exercício da profissão e os 
salários aviltantes.
 
Em julho de 1987, expansão da 
base: sob a gestão do pediatra 
Roberto Assis Ferreira, o Sindicato dos 
Médicos de Belo Horizonte expande a 
sua base territorial e passa a ser o 
“Sindicato dos Médicos do Estado de 
Minas Gerais”. Essa nova configuração 
possibilita a interiorização da atuação 
sindical, no Estado.

Em 1991, outro momento marcante: 
por iniciativa do Sindicato dos Médicos 
e da Associação Médica, Minas Gerais 

Uma história que reflete 
as principais mudanças no trabalho 
médico e no cenário da saúde no país

Embora existam indícios históricos que o Sindicato dos Médicos 
tenha surgido em meados dos anos 30, em pleno Estado Novo, 
sendo extinto na mesma década, a inauguração oficial da 
entidade aconteceu em 11 de junho de 1970, seis anos após o 
golpe militar que deixa o sindicalismo no obscurantismo.  
Em 1971 é eleita a primeira diretoria, tendo à frente o médico 
cirurgião Vicente de Paulo Assis. Hoje, com quase 11 mil 
sindicalizados, o Sinmed-MG está presente em 729 municípios 
do Estado de Minas Gerais.

Nova sede do Sinmed-MG na Av. do Contorno: melhor estrutura

Comissão Estadual de Defesa do Médico, fundada em 1991

1989: sede da rua 
Padre Rolim, antes da reforma

Diretoria triênio 2013/2016, presidida pela mastologista Amélia Pessôa
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CONHEÇA ALGUNS MARCOS DESSA TRAJETÓRIA DE LUTA

ganha a primeira Comissão Estadual 
de Defesa do Médico do país, com o 
objetivo de prestar assessoria jurídica e 
de imprensa aos médicos mineiros nos 
casos de acusação injusta e precipitada 
de erro médico.

Em 1992, pioneirismo na 
presidência: pela primeira vez no 
Estado uma mulher assume a direção 
de um sindicato, cabendo a iniciativa 
à pediatra Eliane de Souza.

Em julho de 2004: depois de uma 
conturbada eleição, o Sinmed-MG 
renova, após 15 anos de chapa única, 
sua diretoria com a vitória da Chapa 
2 – Defesa do Trabalho Médico, de 
oposição, encabeçada pelo 
anestesiologista Cristiano Gonzaga 
da Matta Machado.

2010, mudança de sede: visando 
proporcionar uma melhor estrutura 
para receber os médicos, o Sinmed-
MG adquire imóvel com 1.500 m2 
em ponto de grade visibilidade – Av. 
do Contorno , 4.999 – bairro Serra. 
Em 2013, a equipe do Sinmed-MG 
muda-se para o local.

1971/74 – Vicente de Paulo Assis

1974/77- Calil Fouad Nicolau Cury

1977/80 – Antônio Fernando Dias 
da Silva

1980/83 e 1983/86 – Célio de Castro

1986/89 e 1989/92 – Roberto Assis 
Ferreira

1992/95 – Eliane de Souza

1995/98 e 1998/2001 – Ricardo de 
Menezes Macedo

2001/2004 - Edilson Corrêa de Moura

2004/2007; 2007/2010; 
2010/2013– Cristiano Gonzaga da 
Matta Machado

2013/2016 – Amélia Pessôa

Em julho de 2013: assume a segunda 
mulher na presidência, Amélia Pessôa. 
O sindicato reformula sua estrutura, 
passando a contar com 21 diretorias, 
voltadas para as diferentes demandas 
da categoria médica.

GESTÕES DO SINMED-MGJornal da Chapa  
Renovação Médica



Anos 80 - após a posse da chapa 
“Renovação Médica”, o Sinmed-BH se 
aproxima do médico com ações 
pontuais em diversos locais de 
trabalho em Belo Horizonte. Várias 
greves são realizadas no período, 
resultado de assembleias lotadas com 
ganhos históricos e significativos.

 1996, Plano de Carreira, Cargos e 
Salário: instituído pós uma longa 
batalha de mobilização do Sinmed-
MG, traz importante recomposição 
salarial, com incorporação de vários 
abonos e adicionais.

 2005, fôlego renovado leva a 
novas conquistas:  com o fôlego 
renovado, com a eleição da chapa 
“Defesa do Trabalho Médico”, e 
respaldado pela categoria, o 
Sinmed-MG adota novos rumos. Os 
resultados foram importantes 
conquistas como incorporação de 
abonos, correção de adicionais de 
urgência e mudanças nos critérios 
da progressão por escolaridade 
com inclusão de títulos de 
especialista e cursos de 
especialização, que representaram 
até 20% de aumento.

Trajetória de luta 
dos médicos da PBH, 
principais conquistas

A união dos médicos e 
Sinmed-MG, aliada a uma 
estratégia correta de condução 
das campanhas, resultou em 
várias conquistas para 
a categoria

Arq. Vale 

Helvécio Magalhães, então secretário 
municipal de Saúde, assina acordo com 
o Sinmed-MG (28/set/2005)

Prefeitura apresenta novo Plano 
de Carreira para os médicos, 
em evento dia 6/maio/2015

Assembleia dos médicos da PBH define por paralisação, na campanha 2007

 Greve dos médicos da PBH, encabeçada pelo Sinmed-MG, 1986

Protestos dos médicos em frente à Secretaria  Municipal de Saúde, em 2011
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 2006, médicos do Hospital 
Municipal Odilon Behrens 
conquistam finalmente o Plano de 
Carreira: a luta do Sinmed-MG sai 
vitoriosa.  Além de contemplar os 
médicos do HMOB, a lei 9.154 ainda 
regulamenta o acordo salarial firmado 
em 2005 para a administração direta, 
extensivo aos médicos do HMOB. 
 
2007, reajuste escalonado de 34% a 
55,1%: após exaustivas negociações do 
Sinmed-MG com a PBH, e um 
movimento vigoroso, a Prefeitura 
fechou acordo exclusivo com a 
categoria, contemplando um reajuste 
escalonado de 34% a 55,1%.   Pela 
primeira vez, nos últimos 11 anos, desde 
que foi instituído o Plano de Carreira, 
Cargos e Salários, os médicos da PBH 
têm uma reposição real do salário.
 
2010, médicos têm ganhos 
diferenciados: a Lei 9.815, que 
concedia aumentos remuneratórios 
para servidores e empregados 
públicos da área da Saúde, traz 
benefícios exclusivos, negociados com 
o Sindicato dos Médicos, para a 
categoria como a  criação da jornada 
de 40 horas semanais para médicos do 
PSF, criação de abono para dias 
especiais nas UPAs  e demais unidades 
de saúde do municípios; criação do 
abono de rede complementar; revisão 
dos valores de plantões, entre outros.

2011, reajuste de 20% escalonado 
em dois anos: além do reajuste de 
20%, em dois anos, os valores dos 
abonos de especialista da rede 
complementar e pagos em datas 
especiais dobram. Cersam tem os 
plantões de final de semana 
equiparados aos das Upas.
  

2012, ação  impetrada pelo  Sindicato 
dos Médicos  e acatada pelo Ministério 
Público exige nomeação imediata dos  
médicos aprovados em concurso 
público, em 2011.
 
2013, movimento dos residentes do 
HOB sai vitorioso: após quatro meses 
de mobilização, tendo à frente o 
Sinmed-MG, a direção do hospital sela 
um acordo no qual foram contemplados 
todos os pontos da pauta.
 
2014, Sindicato dos Médicos negocia 
ganhos exclusivos para a categoria:  
a Lei 10.753/14, que concede reajuste 
salarial de 7% aos médicos e demais 
servidores do município, contemplou com 
exclusividade os médicos  com reajuste 
de 20% sobre os abonos de urgência, 
complementar e plus PSF (art. 10). 
 
2015, proposta de Plano de Carreira 
para o médico: a Prefeitura de Belo 
Horizonte apresentou à categoria, na 
assembleia do Sinmed-MG, no dia 6 
de maio, no Teatro Marília, a  proposta 
de mudança no Plano de Carreira, 
Cargos e Salários dos médicos 
servidores da Prefeitura de Belo 
Horizonte. O plano apresentado 
está sendo avaliado.

O Sindicato dos Médicos de Minas Gerais tem sido o grande interlocutor 
dos médicos servidores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte nas lutas por 
melhor remuneração, condições de trabalho adequadas e um plano de carreira 
que realmente motive e valorize o médico. Só nos últimos 10 anos foram mais 
de 200 assembleias e encontros realizados com os médicos da PBH e centenas 
de reuniões de negociação com a Prefeitura, nas diferentes gestões.

As formas de luta têm sido muitas: desde ações impetradas pelo 
departamento Jurídico do sindicato, que trouxeram ganhos para os médicos; 
movimentos de paralisação; visitas às unidades; participação e promoção de 
atos públicos; até apresentações teatrais e distribuição de kits “mobilização”.



Nesses 45 anos de história, o Sinmed-MG participou das principais lutas da 
categoria, seja no interior ou na capital. Foram centenas e centenas de campanhas e 
incontáveis assembleias, reuniões de negociação, eventos, debates e seminários, 
sempre buscando condições mais dignas para os médicos mineiros no campo da 
remuneração, da estrutura de trabalho e no respeito aos direitos profissionais.  

As conquistas nunca acontecem por acaso. Cada campanha é diferente, 
exige uma correta condução e, principalmente, forte mobilização da categoria. 
As vitórias, por menor que pareçam, são incentivos para novos passos. 
Lembramos aqui algumas lutas e conquistas mais recentes do Sinmed-MG para 
a categoria médica.

Depois de uma participação 
decisiva na elaboração e aprovação 
do Plano de Carreiras, Cargos e 
Salários do médico da Rede Fhemig 
e Hemominas, em 2005, o Sinmed-
MG teve forte presença na luta para a 
aprovação da Lei 15.462/2005,  que 
implantava as tabelas de vencimento 
para os servidores da saúde. A Lei 
trouxe conquistas diferenciadas para 
a categoria, como a equiparação 
dos vencimentos dos médicos da 
Fhemig e Hemominas, 
possibilidade de opção pela 
jornada de 24 horas semanais e de 
progressão por titulação.  

O passo seguinte também 
exitoso, numa luta de 5 anos, foi o 
enquadramento na jornada de 24 
horas de mais de 700 médicos 
servidores estaduais.  Outra 
conquista foi a equiparação salarial 

com efetivos de cerca de 1.200 
médicos contratados.  

Reajuste escalonado de 65%

Em 2012, a proposta do governo 
estadual de reajuste escalonado até 
agosto de 2014, somando 65% de 
aumento sobre o vencimento 
básico, e mudanças no plano de 
carreira foram conquistas históricas 
do médico do Estado, encabeçadas 
pelo Sindicato dos Médicos.

A remuneração também foi impactada 
de forma positiva, considerando todas 
as vantagens que tinham como 
referência  o vencimento básico.

Nesse ano, os médicos da Hemominas 
finalmente voltaram a ter o salário 
equiparado aos médicos da Fhemig. 
Desde 2011, eles estavam recebendo 
menos que os colegas da Fundação.  

Na aprovação do Plano de Carreiras, 
Cargos e Salários da Fhemig, o governo 
posicionou-se de maneira irredutível 
quanto à criação da carreira de médico 
na Secretária Estadual de Saúde (SES) e 
equiparação com os vencimentos da 
Fhemig e Hemominas. Uma luta árdua 

do Sinmed-MG e médicos envolvidos, 
que durou até 2012, finalmente deu aos 
médicos da SES a conquista, 
beneficiando 1.500 profissionais, 80% 
deles do interior. Acima de tudo, o 
Projeto de Lei 2745/2011 resgatou a 
dignidade desses profissionais.

A aprovação do Projeto de Lei 
2772/2008, que criou o cargo e a 
carreira dos médicos do Instituto 
de Previdência dos Servidores do 

Estado de Minas Gerais 
(Ipsemg) e beneficiou 600 
médicos foi outra luta vitoriosa do 
Sinmed-MG.

Em 2012, a atuação do Sinmed-
MG junto aos médicos servidores 
federais no Estado contribuiu para 
que o governo recuasse na edição 
da MP 568/2012 que reduziria pela 
metade o salário desses 

profissionais. Em Belo Horizonte, os 
médicos realizaram uma 
paralisação e um ato de protesto 
em frente à Faculdade de Medicina 
com grande visibilidade na mídia 
nacional.

Há vários anos, o Sinmed-MG tem 
acompanhado os caminhos da Saúde 
em Uberlândia, dando todo o apoio 
aos médicos do município. A 
representatividade ficou fortalecida 
com a eleição de delegados sindicais, 
porta-vozes legítimos da categoria 
nas diversas reivindicações. Em busca 
de mais qualidade no trabalho 
médico, melhores salários e 
condições de trabalho em 
Uberlândia, a diretoria executiva do 
Sinmed-MG tem se reunido com os 
médicos locais, em assembleias 
deliberativas, e encontros de 
negociação com os gestores.

As mudanças na gestão da Saúde 
em Uberlândia têm motivado vários 
encontros e ações do Jurídico do 
sindicato, para que nenhum direito 
médico seja sonegado.  Em 2009, saiu 
vitoriosa a ação ajuizada pelo Sinmed-
MG contra a Missão Sal da Terra e 
Município de Uberlândia. Também em 
2009, os médicos tiveram várias 

reivindicações atendidas.
Em 2014, outra vitória expressiva do 

Jurídico do Sinmed-MG, que requereu o 
pagamento de adicional noturno pela 
extensão de jornada do período de 
outubro de 2007 até junho de 2011 a 
cerca de 200 médicos vinculados à 
Missão Sal da Terra.  Nesse ano, 
destaque também para os acordos 
fechados com a Missão Sal da Terra e a 
negociação com a SPDM (Associação 
Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina), que administra o hospital 
regional de Uberlândia. 

Juntamente com as entidades 
médicas, o Sinmed-MG está 
presente em todos os movimentos 
pela melhoria nos honorários  e na 
relação entre operadoras de saúde e 

médicos, com participação ativa na 
Comissão de Honorários Médicos.  
As sociedades de especialidades 
também encontram no sindicato 
parceiro para suas lutas. 

Movimento dos médicos do João XXIII, na campanha de 2009

Sinmed-MG conduz ato de protesto vitorioso dos servidores federais 

Evento promovido pelo sindicato
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MARCOS HISTÓRICOS NA FHEMIG: PLANO DE 
CARREIRA, ENQUADRAMENTO E REAJUSTE DE 65%

SERVIDORES FEDERAIS: 
GOVERNO RECUA NA EDIÇÃO DE MP 

SAÚDE SUPLEMENTAR: MAIS 
FORÇA COM UNIÃO DAS ENTIDADES

UBERLÂNDIA: SINMED-MG ACOMPANHA MUDANÇAS NA 
GESTÃO DA SAÚDE E  MANTÉM LUTA POR MELHORIAS 

SINMED-MG PRESENTE NA LUTA DOS MÉDICOS DA SES 

GANHOS PARA MÉDICOS DO IPSEMG: CARGO E CARREIRA

SINMED-MG, uma luta 
constante por melhorias para os 
médicos em todo o Estado

Como legítimo representante 
dos médicos, o sindicato sempre 
esteve de portas abertas para 
atender as demandas dos 
médicos dos diversos municípios 
da sua base territorial



Apresentação teatral: estratégia para mobilizar a população 

Paralisação de médicos de Contagem, bairro Eldorado (2009)

O grande articulador 
do movimento médico na 
região metropolitana

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Sinmed-MG tem 
sido o interlocutor constante e presente em todas as lutas dos 
médicos. São várias frentes como as campanhas salariais, as 
denúncias sobre as más condições de trabalho e mazelas da saúde 
em cada município, a luta ferrenha contra a terceirização e pela 
realização do concurso público.  

O desrespeito com a categoria tem sido um ponto comum nos 
municípios, com posturas arrogantes dos gestores e pouca ou 
nenhuma abertura para o diálogo. São sempre negociações difíceis, 
que infelizmente só têm piorado com a terceirização e programas 
como o “Mais Médicos”, exigindo esforços ainda maiores e uma 
grande mobilização da categoria. 

Mesmo com todas as dificuldades, os médicos já obtiveram 
conquistas importantes e fizeram movimentos vigorosos, deixando 
sua marca na história da luta pela melhoria do sistema de saúde 
nesses municípios.

 CONTAGEM: SINMED-MG SEMPRE AO LADO DOS MÉDICOS 

O Sinmed-MG sempre esteve 
mobilizado para melhorar as 
condições dos médicos de 
Contagem. Alguns momentos 
marcaram essas lutas como em 
2010, quando a categoria 
conquistou 16.05% de reajuste e 
uma gratificação por plantão para 
os médicos que trabalhavam nas 
unidades de urgência, Hospital 
Municipal e Maternidade Municipal 
no período compreendido entre 7h 
de segunda-feira e 19h de sexta-
feira. Os médicos do PSF tiveram 

outra conquista fundamental: a 
instituição do salário para 40 horas 
e o fim do teto.

Para envolver a população na 
luta dos médicos em Contagem, o 
Sinmed-MG promoveu 
apresentações públicas da peça 
teatral  "Aderbal e João em: Saúde é 
direito e eu exijo respeito", feita sob 
encomenda para a campanha. Em 
2011, após exaustiva negociação 
com o sindicato, é aprovado o Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos 
para a categoria.

BETIM: MOVIMENTO TEVE GRANDE  REPRESENTATIVIDADE

O Sindicato dos Médicos de 
Minas Gerais sempre representou os 
médicos de Betim em suas lutas por 
melhores condições de trabalho e 
melhorias salariais, participando de 
todos os movimentos da categoria 
no município.

Entre as estratégias adotadas 
pelo Sinmed-MG em Betim, estão as 
pesquisas com a categoria em 2009 e 

CARREIRA DE MÉDICO: CONQUISTA EM SÃO JOÃO DEL REI

VARGINHA: REAJUSTE INÉDITO DE 100% EM 2011

Após um ano e meio de 
negociações entre Sinmed-MG e 
Prefeitura,  médicos da rede 
pública de Varginha conquistaram 

um reajuste salarial inédito, nos 
últimos anos: 100%. O reajuste foi 
concedido exclusivamente para 
a categoria. 

O Sinmed-MG sempre foi um 
aliado dos médicos de Sete Lagoas 
na luta por melhorias salariais e 
contra a sonegação de direitos 
trabalhistas. Em 2010, após uma 
conturbada negociação, os médicos 
do Núcleo Materno-Infantil da 
Maternidade Odete Valadares do 
Hospital Nossa Senhora das Graças, 
tiveram atendida a principal 

reivindicação do movimento: o 
aumento do valor fixo de plantão. 

Em 2015, os médicos voltaram a 
procurar o Sinmed-MG para 
denúncias em relação a atrasos do 
pagamento. O jurídico do Sindicato 
intermediou a questão e interpôs 
ação coletiva pelo não pagamento 
do 13º salário referente ao ano 
de 2012.

SETE LAGOAS: GARANTIR OS DIREITOS

Assembleia de Santa Luzia

PARÁ DE MINAS:  NOVO RUMO COM O SINMED-MG

Novembro de 2014: em Pará de 
Minas, a união da categoria, 
somada ao apoio do Sindicato dos 
Médicos de Minas Gerais e da 
Associação Médica local, 
mobilizou várias entidades em 
busca de uma solução para 
problemas que afligiam o Hospital 

Nossa Senhora da Conceição. Os 
acordos firmados com 
representantes do hospital, do 
poder público municipal, estadual 
e federal, e Ministério Público 
impediram que os médicos 
pedissem exoneração, proposta 
inicial da categoria. 

Uma das vitórias do movimento 
médico encabeçado pelo Sinmed-
MG, em São João Del Rei, foi a  
aprovação do Projeto de Lei 
5520/2008, que criou a carreira de 
médico dos servidores municipais, 

alterou  a carga horária da 
categoria para dez horas 
semanais e autorizou a 
complementação salarial aos 
médicos do Estado e da União 
cedidos ao Município. 

BARÃO DE COCAIS REESTRUTURA PCCV, EM 2014

O movimento reivindicatório 
dos médicos da Prefeitura de 
Barão de Cocais orientados pelo 
Sinmed-MG levou à 

reestruturação do Plano de 
Carreiras, Cargos e Vencimentos e 
significativo aumento salarial e 
nos valores dos plantões. 

SABARÁ E SANTA LUZIA: SINMED-MG PRESENTE NAS LUTAS

Por várias vezes, os médicos de 
Sabará  e Santa Luzia recorreram ao 
Sinmed-MG para apoio em suas 
lutas por melhor remuneração e 
estrutura de trabalho. Em Santa 
Luzia, o sindicato chegou a 
elaborar um Plano de Carreira 
entregue ao prefeito para 
implantação no município.

2011, para subsidio das campanhas. 
Em 2009, o movimento “Caixa Zero” 
teve adesão maciça da categoria e 
chamou a atenção da mídia. 

A terceirização crescente da saúde é 
o maior problema hoje no município, 
levando o Sinmed-MG a entrar com 
uma ação civil pública em desfavor do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Médio Paraopeba (Cismep). 



Prêmio Pró-Família e contribuição 
previdenciária: em 2006, o Sinmed-
MG impetrou mandado de 
segurança coletivo para que a 
parcela remuneratória referente ao 
Prêmio Pró-Família não incidisse 
na contribuição previdenciária dos 
médicos servidores municipais 
integrantes do Programa BH 
Vida. A decisão transitou em 
julgado no ano de 2008, o que 
possibilitou o ajuizamento pelos 
servidores de ações individuais 
pleiteando a restituição do valor 
excedente em relação ao que 
havia sido recolhido a título de 
contribuição previdenciária no 
período em que a parcela 
denominada Prêmio Pró-Família 
compunha a base de cálculo.
 
Reconhecimento do período 
trabalhado sob regime 
celetista: o Jurídico vem 
ajuizando, desde 2013, ações 
individuais a fim de garantir o 
direito ao reconhecimento e 
contagem do período anterior ao 
ano de 1996, trabalhado sob 
regime celetista, para fins de 
aquisição das férias-prêmio. A 
ação possibilita aos médicos 
servidores do Município de Belo 
Horizonte o direito de gozar, 
contar em dobro para fins de 
aposentadoria, ou converter em 
espécie as férias-prêmio 
adquiridas. Tal direito foi 
reconhecido pelo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais que 
uniformizou seu entendimento 
em dezembro de 2013.

Em 2008, o Sinmed-MG 
ajuizou ação coletiva em face do 
Município de Contagem, 
objetivando a concessão da 
progressão horizontal prevista 
no Estatuto dos Servidores do 
Município, bem como no Plano 
de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos da categoria, aos 
servidores que preenchessem 
os requisitos legais para 
tal benefício.

Além disso, pediu que fossem 
pagos os valores devidos aos 
servidores em razão do direito 
não recebido. Em 2011, transitou 
em julgada a decisão que julgou 
procedentes os pedidos iniciais, 
possibilitando aos médicos de 
Contagem exigir o seu 
posicionamento correto na 
carreira bem como o pagamento 
das diferenças de remuneração 
devidas.

 
Prorrogação da licença-
maternidade: em Belo Horizonte, 
a prorrogação da licença-
maternidade de 120 para 180 dias 
é garantida desde janeiro de 2011, 
quando foi editada lei municipal 
regulamentadora, tanto para as 
servidoras efetivas, quanto para as 
servidoras contratadas.
O direito pode ser pleiteado 
judicialmente também pelas 
servidoras de outros entes públicos 
municipais e estaduais, em caso de 
omissão ou de negativa do direito 
por parte da Administração Pública. 
O Sinmed-MG obteve diversas 
vitórias nesse aspecto para as 
médicas, desde 2011.
 
Programa Saúde da Família: 
com a primeira ação individual 
ajuizada em 2013, o Sinmed-MG 
tem conseguido que alguns 
médicos efetivos pertencentes à 
PBH e atuantes no Programa da 
Saúde de Família tenham a 
carga horária de 40 horas 
semanais reduzida para 20 
horas, mediante a atuação do 
Poder Judiciário, desde que 
preenchidos alguns requisitos.
Em alguns casos, o Judiciário 
autoriza o cancelamento da 
chamada “extensão de jornada”, 
inclusive em sede liminar, por 
entender que tal extensão possui 
caráter temporário e que a 
perpetuação desse tipo de 
jornada no tempo contraria a 
própria legislação municipal. Esse 
entendimento tem sido mantido 
em segunda instância.

Sempre atento aos direitos dos médicos,

departamento Jurídico 
do Sinmed-MG contabiliza várias vitórias

O departamento Jurídico é importante instrumento de luta do 
Sinmed-MG para que os médicos tenham seu direitos respeitados 
e garantidos. Ao longo da trajetória do sindicato, o departamento 
tem abraçado diversas causas de interesse da classe como um 
todo ou relacionadas a situações específicas de um determinado 
local de trabalho ou médico.

Trazemos aqui uma síntese dessas frentes de atuação e algumas 
ações exitosas nos últimos anos. O médico que se encaixar em 
algumas dessas situações pode procurar o sindicato para orientações.

Médico da PBH recebe orientação do departamento Jurídico

 45anos

Especial

DIREITO ADMINISTRATIVO

CONQUISTAS PARA MÉDICOS 
DE CONTAGEM (ADM. DIRETA)

CONQUISTAS PARA MÉDICOS DA PBH

Base de cálculo do adicional de 
insalubridade: o Sinmed-MG 
obteve várias vitórias em ações 
individuais que pleiteiam a 
alteração da base de cálculo do 
adicional de insalubridade 
percebido pelos médicos 
servidores da rede estadual de 
saúde e de assistência social 
(SES, Fhemig, Funed, 
Hemominas e Ipsemg).

Os pedidos vêm sendo 
julgados procedentes para que o 
adicional de insalubridade do 
servidor médico seja calculado 
com base no menor vencimento 
do cargo ocupado pelo servidor, 
em substituição aos valores 
atualmente pagos pela 

Administração (R$40, R$80). A 
fixação de nova base de cálculo 
pode elevar o valor pago pelo 
adicional em até seis vezes, 
chegando a R$623,17 
dependendo da carga horária do 
servidor e do grau de exposição à 
insalubridade.
 
Correto posicionamento na 
carreira dos servidores do 
Ipsemg: também foi obtida vitória 
em ação individual que pleiteia o 
correto posicionamento na 
carreira dos servidores vinculados 
ao Ipsemg, conforme decisão da 
6ª Vara da Fazenda Estadual. O 
Instituto teve que pagar as 
diferenças pretéritas.

CONQUISTAS PARA MÉDICOS DA SES,
FHEMIG, FUNED, HEMOMINAS E IPSEMG



Santa Casa, pagamento do 
passivo: em março de 2015, a 
secretaria de Execuções firmou 
acordo de pagamento de R$5 
milhões no último processo 
trabalhista da Santa Casa de 
Misericórdia de Minas Gerais.  O 
montante vai beneficiar 186 
médicos. Foram centenas de 
audiências realizadas nos últimos 
anos, com pagamento 
progressivo de todo o passivo.
 
Feluma, horas extras e 
adicional noturno: o Tribunal 
Regional do Trabalho confirmou 
em julgamento ocorrido em 
março/2014 a decisão de 1º 
grau na ação proposta pelo 
Sinmed-MG contra a Feluma 
(Fundação Educacional Lucas 
Machado) que condenou a 
instituição a pagar para cada 
médico que laborou ou labora 
na empresa após 27/05/2008 as 
seguintes parcelas: horas extras 
e reflexos, pela não concessão 
de 10 minutos diários para cada 
90 minutos de trabalho; 
adicional noturno e reflexos, 
observada a hora ficta legal e a 
extensão da jornada além das 5 
horas da manhã, com o 
adicional de 50%.
 
Nova Lima, adicional de 
insalubridade: o Sinmed-MG 
ajuizou ação contra o Município 
de Nova Lima requerendo o 
pagamento de adicional de 
insalubridade  para médicos 
relativo ao período de 
09/09/2008 a 31/12/2011, pois 

DIREITO TRABALHISTA

a verba começou a ser paga em 
01/01/2012.
 
Hospital Sofia Feldman, 
adicional noturno: o Tribunal 
Regional do Trabalho confirmou a 
decisão de 1º grau na ação 
proposta pelo Sinmed-MG contra a 
Fundação de Assistência Integral à 
Saúde – Hospital Sofia Feldman, 
que condenou a instituição a pagar 
para cada médico que labora na 
empresa após 26/07/2007 
adicional noturno e reflexos, pelo 
labor após as 22h, observada a 
hora ficta legal e a extensão da 
jornada além das 5 horas da 
manhã, com adicional de 50%.
 
Fundação dos Empregados da 
Fiat - adicional de insalubridade, 
horas extras, adicional noturno, 
13º salários e FGTS: em março de 
2014, a Fundação dos Empregados 
da Fiat foi condenada a pagar aos 
médicos que trabalham nas suas 
dependências adicional de 
insalubridade e seus consectários, 
horas extras correspondentes aos 
intervalos de 10 minutos a cada 
90 minutos laborados, acrescidas 
do adicional de 50% e por 
habituais, seus reflexos, adicional 
noturno, diferenças de 13º salários 
e FGTS decorrentes da integração 
do auxílio combustível na base de 
cálculo de tais parcelas, benefícios 
estendidos aos médicos 
dispensados sem justa causa. 
Também determinou a inclusão 
na folha de pagamento do 
adicional de insalubridade e 
auxílio combustível.

Além de prestar assistência individual a cada médico que opta 
pelo ajuizamento de ação trabalhista contra seu empregador 
celetista, o Sinmed-MG possui diversas ações coletivas que 
beneficiam centenas de profissionais.

Foram ajuizadas ações contra instituições de Belo Horizonte e 
do interior do Estado de Minas Gerais que empregam médicos 
celetistas como: municípios de Nova lima, Araguari, Congregação 
das Irmãs Hospitaleiras (Hospital Bento Menin), Fundação 
Maçônica Manoel dos Santos, SPDM (Associação para 
Desenvolvimento da Medicina – Hospital Municipal de 
Uberlândia), Missão Sal da Terra, Hospital Municipal Odilon 
Behrens, Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Fundep - 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta 
Neves, Fundação dos Empregados da Fiat, Hospital Espírita André 
Luiz, Clínica Pinel, Feluma - Hospital Universitário São José, Soebrás 
– Hospital Olhos, entre outros.

DESTACAMOS ALGUMAS DESSAS AÇÕES 
QUE BENEFICIARAM PROFISSIONAIS 
MÉDICOS, NA CAPITAL E INTERIOR:

Sempre buscando resguardar os direitos dos médicos, o Sinmed-MG já 
acionou por várias vezes o Ministério Público. O jornal “Trabalho Médico”,
publicado pelo Sinmed-MG, abordou o assunto, em entrevista com a 
Promotoria de Justiça e Defesa de Belo Horizonte (edição  nº 8/2006)

Desaposentação: mais um 
médico sindicalizado do Sinmed-
MG conseguiu, em 1ª instância, o 
direito à desaposentação.  No caso 
em questão, o médico se 
aposentou em 1997, porém, 
permaneceu trabalhando e 
contribuindo para o INSS até os 
dias atuais. Em razão das 
contribuições vertidas após 
aposentadoria, e por meio da 
vitória judicial em Mandado de 
Segurança, ajuizado em 
fevereiro/2014, o médico teve 
imediatamente um acréscimo real 
de R$ 1.700 no valor do benefício.
 
Desmembramento de Certidão 
de Tempo de Contribuição: em 
março de 2015, dois médicos 
sindicalizados no Sinmed-MG 
obtiveram, em 1ª instância, o 
direito ao desmembramento de 
Certidão de Tempo de 
Contribuição relativa a 
contribuições vertidas de forma 
concomitante em um mesmo 
período. Os dois casos se referem a 
médicos que ingressaram no 
serviço público em período anterior 
a 31 de julho de 1990, quando 
ainda não existiam os Regimes 
Próprios de Previdência Social. Por 
essa razão, os médicos que 
exerciam funções privadas e tinham 
vínculos públicos tinham as suas 
contribuições previdenciárias 
vertidas para o INSS.

Com a vitória,  os contribuintes 
alcançaram o direito a desmembrar 
o período. Assim, o tempo de 
contribuição concomitante poderá 
ser aproveitado para aposentadoria 
em ambos os regimes. Nos casos 

em questão, tanto na previdência 
do Estado de Minas Gerais 
quanto no INSS.
 
Aposentadoria Especial para 
servidor da PBH: o depto 
Jurídico do Sinmed-MG mais uma 
vez garantiu o direito à 
aposentadoria especial de 
médico servidor público do 
Município de Belo Horizonte. 
Em sessão de julgamento da 7ª 
Câmara Cível do TJMG, foi 
confirmado, por unanimidade, o 
direito do médico a obter 
aposentadoria especial por 
considerar satisfeitas e 
comprovadas as exigências legais 
para essa modalidade de 
aposentadoria. Entre as 
exigências, estão: 25 anos 
comprovados e ininterruptos de 
exposição a agentes insalubres. 
Foi, ainda, concedida ao médico a 
tutela antecipada, conferindo-lhe 
o direito de aguardar todo o 
trâmite processual como se 
aposentado estivesse, recebendo 
normalmente os proventos da 
sua aposentadoria.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO



Representatividade reconhecida 
nacionalmente nas principais 

lutas da categoria
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A diretoria do Sinmed-MG cumpriu nestes 45 anos 
uma exaustiva agenda para levar a posição da 
entidade, e dos médicos que representa, aos mais 
diferentes fóruns, sejam eles organizados pela própria 
entidade ou por terceiros.

 Cada vez mais, o Sinmed-MG é convidado 
para participar das principais discussões sobre a 
saúde em  âmbito federal, regional ou municipal, 
sendo reconhecido pela sua atuação em prol dos 
médicos mineiros.

Visitas a autoridades dos diversos setores, a 

gestores de dezenas de municípios, a representantes 
do Ministério Público, entre outros, sempre fizeram 
parte da rotina da entidade.

Atuando em afinada sintonia com as entidades 
médicas mineiras, o Sinmed-MG tem somado forças 
para as diversas lutas. Residentes e acadêmicos 
também encontraram as portas abertas para 
discussões sobre o futuro da profissão e apoio em 
eventos, inclusive alguns realizados conjuntamente.  
A presença da entidade fortaleça e dá voz à 
categoria, em eventos como os abaixo:
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1 2  Seminário promovido pelo Sinmed-MG para discutir a EC 29 (agosto/2005)     Manifestação de médicos 
durante a Copa das Confederações ( julho/2013)    Debate com os candidatos Márcio Lacerda e Patrus Ananias 3
sobre pauta da saúde para Belo Horizonte (2012)    Seminário sobre Atenção Básica em parceria com a Denem   4
(nov/ 2013)    5 Secretário de Estado da Saúde, Antônio Jorge, visita Sinmed-MG para tratar da carreira dos 
médicos da SES  (2011)    Dia Nacional de Mobilização na saúde suplementar (abril/2014)     Parlamentares 6 7
visitam o Sinmed-MG (março/2015)     Seminário sobre Manchester: discussão conjunta com a PBH (set/2011)8
 


