
Ata da Reunião da Mesa de Negociação do SUS 

Data: 19/10/2020 

Pauta: Retomada dos atendimentos da Academia da Cidade e Odontologia. 

Local: *Reunião virtual por Hangout meet. 

 

Ilda Aparecida (Coordenadora da Mesa): Iniciou a reunião às 14h10min, 

dando boas-vindas a todos.  

 

Nathália (DIEP): Inicia prestando informações sobre avanços de RH uma vez 

que a pauta completa sobre o redimensionamento da força de trabalho não 

será possível em 2020, dado o cenário de Pandemia onde outras ações 

precisaram ser priorizadas. Apresentação em anexo. 

 

Anelise (GEAPS Coordenação das academias da cidade): Inicia 

apresentação sobre a retomada dos atendimentos das Academias da Cidade. 

Apresenta o cenário das academias das cidades, locais de atuação e quadro 

de pessoal. Apresenta as condições mínimas que serão adotadas para a 

retomada das aulas coletivas, que estarão detalhadas em Nota Técnica 

própria. A condição para a reabertura é a definição de etapas, deixando para a 

última fase o retorno dos usuários do grupo de risco. Iniciarão com os usuários 

frequentes, que não são do grupo de risco; Segunda fase com usuários do 

grupo de risco e Terceira fase abertura para novas vagas. 

O Telemonitoramento, Aula virtual e Programa de exercícios individualizado 

serão utilizados para acompanhar os usuários que não poderão retornar na 1ª 

fase. 

 

Ilda (Coordenadora da Mesa): Questiona e reclama o não pagamento da 

insalubridade para os profissionais das academias da cidade.  

 

Renata (DIAS) e Nathália (DIEP): Esclarecem que a definição sobre o 

pagamento da insalubridade não é de competência da SMSA e sim da 

SUGESP.  

 



Dr. Fabiano (GEAPS): Inicia apresentação da retomada dos atendimentos da 

Odontologia. Inicia destacando as Notas Técnicas que trazem as orientações 

para o atendimento na APS, desde o início da Pandemia, que foram sendo 

atualizadas até o atual momento. 

A última atualização fala do atendimento dos casos urgentes, inadiáveis e 

também do telemonitoramento. Apresentou o plano de trabalho relativo à 

reestruturação dos consultórios odontológicos visando à retomada total dos 

atendimentos. 

 

Ilda (Coordenadora da Mesa) e Dr. André (SINMED-MG): Questionam sobre 

demandas antigas do “ponto eletrônico” que a SMSA já respondeu da 

impossibilidade de atendimento. Demandam reunião conjunta com a SUGESP 

para entender melhor as restrições e discutirem as novas metodologias de 

registro. 

 

Nathália (DIEP): Esclarece que nova Portaria será publicada para oficializar as 

novas metodologias no ponto na SMSA e que restrições do sistema precisam 

ser tratadas em conjunto com a SUGESP, se colocando à disposição para a 

reunião. 

 

Ilda (Coordenadora da Mesa): Pergunta sobre o concurso. 

 

Nathália (DIEP): Atualiza dizendo que o edital sairá ainda este ano, mas as 

provas devem ocorrer entre abril e maio/2021. 

 

Ilda (Coordenadora da Mesa): Questiona sobre recursos BCMRI. 

 

Nathália (DIEP) e Fabiano (GEAPS): Explicaram sobre o longo fluxo do 

processo de recursos e que a 1ªanálise estão sendo priorizadas. A questão da 

Pandemia atrasou muito a 1ª análise, mas a SMSA está empenhada em 

concluí-los. 

 



Ilda (Coordenadora da Mesa): Sugere como próxima pauta: Status Patrulha 

SUS e Projeto de fortalecimento da segurança nas UPA’s e Prestação de 

contras da educação permanente. 

 

 

MEMBROS PRESENTES: 

Nathália de Faria Barbosa – Diretoria Estratégica de Pessoas – DIEP/SUOGF/SMSA 

André Christiano dos Santos – Sindicato dos Médicos de Minas Gerais - SINMED-MG 

Jadir Martins - Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais - SIND-SAUDE-

MG 

Fabiano Gonçalves Guimarães – Gerência de Atenção Primária à Saúde – 

GEAPS/DIAS/SUASA/SMSA 

Aline Lara - Sindicato dos Servidores Públicos – UNSP-MG 

Eduardo Viana Vieira Gusmao – Diretoria de Zoonoses – DIZO/SUPVISA/SMSA 

Lúcia Maria Miana – Diretoria de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica – 

DPSV/SUPVISA/SMSA  

Moisés Gonçalves de Oliveira – Diretoria Regional de Saúde Norte – DRES - NORTE 

Jordani Campos Machado – Sindicato dos Médicos de Minas Gerais - SINMED-MG  

Elisane - Diretoria Regional de Saúde Pampulha – DRES- P 

Giovani Vieira – Centro de Saúde Conj. Santa Maria  

Renata Mascarenhas Bernardes – Diretoria de Assistência á Saúde – DIAS/SUASA/SMSA 

Ilda – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte - SINDIBEL 

Luciana Carceroni 

Simone Palmer – Gerência da Rede Ambulatorial Especializada – GERAM/SUASA/SMSA 

 

CONVIDADOS: 

Anelise Nascimento Prates – APS – Academias da Cidade 

Aparecida Maria Soares Viana / Está na direção e coordenação do Núcleo da saúde Bucal do 

SINDIBEL 

Daniela Tavares Amoglia de Souza TSS-Profissional de Educação Física CS Santa 

Cecília/Academia Jatobá 4 danielaamoglia@pbh.gov.br 

Elizabeth Queiroga, Dentista, SINDIBEL 
 

https://sindibel.com.br/
mailto:danielaamoglia@pbh.gov.br

