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Funcionamento do SUS-BH durante
o movimento dos caminhoneiros
A Secretaria Municipal de Saúde contou,
nestes úl�mos dias,
com o envolvimento
e dedicação de toda
equipe da Saúde para
que o atendimento à
população não fosse
prejudicado. Devido
ao grande esforço desses trabalhadores, a Rede permanece oferecendo toda a assistência necessária.
As UPAs, o SAMU, o Hospital Metropolitano Odilon
Behrens, a Central de Internações, os Centros de Referência em Saúde Mental e o Serviço de Urgência Psiquiátrica (SUP), o Hospital Metropolitano dr. Célio de
Castro permanecem com funcionamento para atendimento das urgências e emergências, durante todos os
dias. Nos dias de ponto faculta�vo, os demais serviços
da Rede SUS-BH cumprem escala de 50% da equipe, no
horário das 7h às 17h, exceto na quinta-feira, feriado.
Mais uma vez os trabalhadores do SUS–BH, nível central e todas as unidades, demonstram comprome�mento e dedicação. Mesmo em um cenário desaﬁador,
conseguimos manter o atendimento à população. Mais
informações estão disponíveis no material em anexo.

Ponto Eletrônico e Banco de Horas
Tendo em vista a necessidade de ajustes no controle
eletrônico do banco de horas da SMSA, foi criada a
“COMPENSAÇÃO DE BANCO DE HORAS - SMSA”, que
ﬁcará disponível até o ﬁnal de julho de 2018. Não serão aceitos registros de banco superiores a 100 horas,
conforme orientação feita no o�cio SUOGF 003/2018.
O trabalhador poderá usar banco de horas adquirido
antes da implantação do ponto eletrônico, desde que
acordado com a cheﬁa imediata.
Conﬁra as informações completas aqui

Projeto atendimento rápido nas UPAs

Na úl�ma quarta-feira dia 25/05 a Subsecretária de
Atenção à Saúde e a gerente de urgência se reuniram
com gerentes das Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs), diretores regionais de saúde e representantes
do HOB para alinhamento de experiência e pactuação de ampliação do Projeto de Atendimento Rápido
implantado como piloto na UPA Noroeste. O Projeto
Fast Track obje�va reduzir o tempo de espera para o
atendimento dos usuários classiﬁcados como verde. A
previsão é que seja implantado no segundo semestre
deste ano nas UPAs Leste e Venda Nova.

Maio Amarelo ação de prevenção
a acidentes de trânsito

Cerca de 200 alunos do Lian Gong e da Academia da
Cidade par�ciparam, no úl�mo sábado, 26/05, de uma
manhã de promoção à saúde e conscien�zação sobre
com segurança no trânsito. O Maio Amarelo foi realizado no Parque Municipal e teve como obje�vo alertar
a população sobre como evitar mortes e acidentes no
trânsito. Em Belo Horizonte houve redução de ví�mas
fatais dos acidentes, de 338 em 2011 para 207 em
2015. Os idosos são o grupo mais vulnerável no trânsito da capital, enquanto pedestres.

Comissão de Gerentes de Unidades
de Saúde recebe apoio

O secretário Jackson Machado Pinto recebeu a Comissão de Gerentes de Unidades de Saúde, na úl�ma
quarta-feira (23/05) para discu�r temas como incorporações salariais, aposentadoria e banco de horas.
O Secretário informou que atuará na defesa das demandas junto às pastas responsáveis pelo tema e também deliberou o retorno de encontro mensal com a
comissão. Será elaborado cronograma das agendas e
a comissão terá três representantes por regional, sendo dois �tulares e um suplente. Também será avaliado
instrumento que formaliza a comissão.

PROCESSOS SELETIVOS
A Diretoria Estratégica de Pessoas (DIEP) informa que saiu o resultado dos processos sele�vos
para gerentes do CEM Barreiro e CEM Centro-Sul.
E está aberto processo sele�vo para gerente do
Centro de Saúde Vila Maria. As informações sobre o novo processo e resultados estão acessíveis
no portal da PBH: www.pbh.gov.br, estrutura de
governo - secretarias - saúde - gestão de pessoas
- processos sele�vos.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
cerimonialsaude@pbh.gov.br

