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

Na última quinta-feira, 06/09, foi eleita a nova mesa 
diretora do Conselho Municipal de Saúde (CMS) para 
o biênio 2018/2020. Há 30 anos usuária do SUS, Carla 
Anunciata, foi eleita Presidente do Conselho. “Quan-
do participamos e usamos os equipamentos de saúde 
pública que nos são ofertados, temos condições de 
contribuir para melhorar o atendimento, a qualidade, 
as condições e as relações de trabalho. É um grande 
desafio e lutaremos todos juntos”, enfatizou.

O ex-Presidente do CMS, Bruno Abreu, do segmento 
trabalhador, foi eleito Secretário Geral. Para os cargos 
de Primeiro e Segundo secretários, o conselho elegeu 
Valdir Ribeiro, do seguimento usuário, e Tatiane Caeta-
no, do segmento gestor.

Na reunião, tomaram 
posse ainda os 40 no-
vos conselheiros e seus 
respectivos suplentes. 
As eleições foram reali-
zadas em julho e agosto 
deste ano.

O Conselho Munici-
pal de Saúde é um órgão permanente, deliberativo e 
normativo do SUS no âmbito municipal, que tem por 
competência criar estratégias e controlar a execução 
da política de saúde, inclusive nos aspectos econômi-
cos e financeiros. 

Conselho Municipal de Saúde elege diretoria

Os servidores da SMSA que sofrerem ou presenciarem 
qualquer tipo de violência no trabalho nas unidades 
de saúde ou no entorno, como ameaças, ofensas ou 
agressões, devem comunicar o ocorrido no Registro 
dos Episódios de Violência.

O formulário poderá ser acessado por qualquer pessoa 
por meio do link que está disponível no Portal da PBH/
Estrutura de Governo / Secretarias/Saúde/Gestão de 
Pessoas ou ainda clicando aqui. ( https://prefeitura.
pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas)

“O registro é anônimo e é por meio dele que consegui-
remos desenvolver ferramentas que possibilitem o en-
frentamento dessas ocorrências. Só assim poderemos 
garantir um ambiente de trabalho tranqüilo e saudável 
aos nossos colaboradores”, destacou Nathália Barbo-
sa, Diretora Estratégica de Pessoas da SMSA.

Servidor, não deixe de registrar os episódios de violên-
cia vivenciados!

Gestor, não deixe de solicitar a presença da Guarda 
Municipal ou do Núcleo de Acompanhamento Sócio-
Funcional em caso de necessidade.

Instrumento de combate à violência

O Programa Maior Cuidado, atividade intersetorial da 
Prefeitura de Belo Horizonte está sendo alvo de estudo 
por pesquisadores do Reino Unido. Entre os dias 20 e 24 
de agosto, o professor Peter Lloyd Sherlock da School of 
International Development (Universidade East Anglia) e 
a Profª Jenny Billings (Universidade de Kent), se dedica-
ram a conhecer as atividades desenvolvidas. O progra-
ma é gerenciado pela Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) 
e co-gerido pela SMSA. Cristina Maria Sartini, geriatra 
e coordenadora do PMC na SMSA, acompanhou o Prof. 
Lloyd-Sherlock em visitas domiciliares a idosos assisti-
dos pelo programa. A geriatra Karla Giacomin é a pes-
quisadora referência pela SMSA. 

Os pesquisadores internacionais conheceram, em cam-
po, experiências exitosas do PMC, selecionadas de dife-
rentes regionais, no auditório da Diretoria Regional de 
Saúde Norte.

O Prof. Lloyd-Sherlock 
convidou a coordena-
dora Tatiane Caetano 
para acompanhá-lo em 
sua visita a Fortaleza, 
cidade que intenciona 
implementar um progra-
ma semelhante ao PMC, 
com o apoio do Centro 
de Pesquisas Médicas do 

Reino Unido e da Fundação Cearense de Apoio ao De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP). Ta-
tiane apresentou a política pública de atenção à saúde 
do município de Belo Horizonte aos gestores estaduais 
e municipais da Saúde e da Assistência Social daquele 
estado. Mais fotos da visita em anexo. 

Belo Horizonte e Reino Unido pesquisam o 
cuidado à saúde da pessoa idosa

Conduta dos agentes públicos durante o 
período eleitoral de 2018

Com a aproximação das eleições é necessário relem-
brar as  condutas vedadas aos agentes públicos, no 
âmbito da Administração Direta e Indireta do Muni-
cípio de Belo Horizonte. As orientações constam na 
Portaria Conjunta PGM/CTGM Nº 001/2018, publica-
da no DOM de 28/02/2018, em vigor desde a data de 
publicação.  
A Portaria veda toda e qualquer conduta tendente a 
afetar a igualdade de oportunidade entre os candida-
tos ao pleito eleitoral que acontecerá, o primeiro tur-
no, em 07 de outubro de 2018 e o segundo, se hou-
ver, será realizado em 28 de outubro de 2018. Confira 
mais informações sobre as vedações  no documento 
em anexo e também no link: 
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?me-
thod=DetalheArtigo&pk=1191053

Processos Seletivos

Saúde Mental participa do FIT

Os centros de convivência e a Suricato participam da 
14ª edição do Festival Internacional de Teatro Palco e 
Rua de Belo Horizonte – FIT. A participação será  no 
“Ponto de Encontro” -  espaço de confraternização 
montado no Parque Municipal, onde serão realizados 
shows, intervenções artísticas, culturais e feira.  A pro-
dução artística dos usuários nas oficinas de arte esta-
rão em exposição para venda. O Ponto de Encontro 
do FIT tem início nesta quinta-feira, 13/09 e acontece 
durante as duas semanas do Festival, sempre de quin-
ta a domingo. 

Mostra SUS-BH

As inscrições para a Mostra SUS Promoção da Equida-
de estão encerradas. 126 trabalhos foram inscritos na 
Mostra. Uma participação muito expressiva que de-
monstra o envolvimento de todos em compartilhar as 
experiências exitosas do SUS em Belo Horizonte. A Co-
missão Organizadora agradece a participação de todos.  

A etapa regional será realizada no período de 10 a 20 
de setembro, em cada uma das nove Diretorias Re-
gionais de Saúde, para avaliação e seleção inicial dos 
trabalhos inscritos, seguindo os critérios estabeleci-
dos no edital. Acompanhe mais informações no portal 
da PBH: www.pbh.gov.br, na página da Saúde, no link 
“Mostra SUS-BH”. 

Estão abertos três processos seletivos para gerente 
das seguintes unidades:  Centro de Saúde Nazaré, Cen-
tro de Saúde Vila Maria e Centro de Saúde Leopoldo 
Crisóstomo. As inscrições vão até o dia 14/09. Confira 
todas as informações sobre documentação e prazos 
na página da Prefeitura: www.pbh.gov.br, página da 
Secretaria Municipal de Saúde, dentro do link “Gestão 
de Pessoas”. 

Aprovadas emendas que mantêm direitos 
para fins de aposentadoria de Gerentes de 
Unidades de Saúde 

Nesta terça-feira, 11/09, servidores da saúde con-
quistaram importante avanço na manutenção e me-
lhoria dos direitos para fins de aposentadoria. Foram 
aprovadas, em audiência pública realizada na Câmara 
Municipal, emendas que alteram o Projeto de Lei 584, 
que trata da aposentadoria dos servidores. A reunião 
contou com a participação de trabalhadores, gestores 
da saúde e Sindibel.

Uma das emendas mais importantes que foi aprova-
da é a que garante aos atuais servidores, gerentes de 
unidade saúde, a incorporação para fins de aposenta-
doria da gratificação pelo exercício da função - a razão 
de 1/10 anos. Foi estabelecida uma regra de transição, 
de acordo com o número de anos de efetivo exercício 
da função, até a data da publicação da Lei 584/2018.

Também foi aprovada emenda que assegura a incor-
poração da jornada excedente na aposentadoria para 
os servidores e da dobra dos Gerentes de Unidades de 
saúde, considerando o tempo de 2001 a 2010, em que 
houve recolhimento efetivo de contribuição. O projeto 
segue agora para votação na Câmara Municipal.

“Esta é uma vitória importante. Somos profissionais 
que fizemos opção de vida e carreira para trabalhar 
no cuidado da saúde da população. Reconhecemos e 
agradecemos o apoio que recebemos da gestão, es-
pecialmente do Secretário Jackson e da Subsecretá-
ria Fernanda Girão,  que acolheram as reivindicações 
e defenderam junto às pastas responsáveis, nossas 
demandas. E também agradecemos a abertura das 
negociações junto à Subsecretária de Gestão Previ-
denciária, na pessoa do Subsecretário Gleison Pereira 
de Souza”, afirma Simone Veloso Faria de Carvalho, 
gerente a URS Centro Sul e membro da Comissão de 
Gerentes de Unidades de Saúde. 


