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 PBH sanciona Leis que 
garantem avanços nas 
carreiras e melhorias salariais 
para profissionais da Saúde

A Prefeitura de Belo Horizonte aprovou nesta terça, dia 
5, as Leis nº 11.373/2022 e 11.374/2022 que dispõem 
sobre reajustes remuneratórios, melhorias na carreira dos 
Agentes e Técnicos de Serviços de Saúde, aumento no 
pagamento do plantão extra, extensão do abono vacina 
para outras situações de emergência em saúde pública, 
criação de cargos, alterações na carreira da medicina, 
alterações na lei de contratação administrativa temporária, 
entre outros avanços.

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou diversas 
demandas para serem avaliadas no contexto de 
negociação das pautas financeiras para 2022. As Leis 
publicadas já trazem grandes avanços para as categorias.

A PBH priorizou a recomposição do salário dos servidores 
e empregados, autorizando reajuste de 5% a partir de 1º 
de julho, com recebimento em agosto e 6,45%, já sobre 
o reajuste anterior, a partir de 1º de novembro, com 
recebimento em dezembro. O reajuste também se aplica 
aos abonos, gratificações e funções.

Outra conquista importante da Saúde foi na remuneração 
dos plantões extras, plantão abono CERSAM e plantão SUP. 
O avanço faz com que as vagas no SUS-BH se tornem mais 
atrativas para os profissionais. Houve reajuste para todas as 
categorias, trazendo maior valorização aos trabalhadores da 
saúde que se dispõem a contribuir com a rede, para além 
de sua jornada de trabalho. Para os médicos, por exemplo, 
os valores do plantão extra, tanto durante a semana como 
aos finais de semana, tiveram reajuste acima de 35%. Veja 
os novos valores:
 

PLANTÃO EXTRA

CARGO/ CATEGORIA 2ª A 6ª FEIRA
(VALORES EM R$)

SÁBADO E
DOMINGO

(VALORES EM R$)

AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 200,00 250,00

TÉCNICO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 200,00 250,00

CIRURGIÃO-DENTISTA 400,00 500,00

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE 400,00 500,00

ENFERMEIRO 400,00 500,00

MÉDICO 1.200,00 1.500,00

O vale refeição passará de R$ 22,00 para R$ 23,11 a partir 
de 1º de julho, e para R$24,60 a partir de 1º de novembro.

Também houve alteração no Estatuto do Servidor. A partir 
de agora o prazo de licença paternidade será de 20 dias 
corridos, contados do nascimento ou adoção.

No que se refere às contratações administrativas tempo-
rárias, a lei vigente foi alterada trazendo a possibilidade de 
realização de processo seletivo para a formação de cadas-
tro de profissionais da área da saúde, para atuar em regi-
me de plantão em casos esporádicos e urgentes.

Os avanços beneficiam os profissionais da área da saúde, 
que são essenciais para a manutenção do SUS-BH e, as-
sim, a SMSA reafirma o seu compromisso na luta pela va-
lorização contínua dos trabalhadores.

 Mais uma Central de 
Testagem de Covid-19 à 
disposição da população

Nesta segunda, dia 4, começou a funcionar mais uma 
Central de Testagem para diagnóstico de Covid-19 na 
capital. A nova unidade – uma parceria da Prefeitura 
de Belo Horizonte com a Faculdade de Farmácia da 
UFMG – fica no laboratório LINBIO, na Pampulha, e tem 
capacidade para realizar 200 testes por dia. O horário de 
funcionamento é das 8h às 16h30.
 
Para chegar ao local, os usuários devem fazer o acesso 
pela portaria da avenida Carlos Luz, já que os testes 
estão sendo ofertados no estacionamento superior da 
Faculdade de Farmácia. Com essa ampliação, a Secretaria 
Municipal de Saúde oferta 1,2 mil exames diários para a 
população da capital.
 
Os exames podem ser feitos por pessoas assintomáticas ou 
com sintomas respiratórios leves e devem ser agendados no 
Portal da Prefeitura de Belo Horizonte. Após a marcação, o 
cidadão deve comparecer à unidade no horário agendado. 
Para marcar, é necessário realizar o cadastro no sistema com 
os dados, que possibilitará o acesso. Na sequência, basta 
digitar o CPF e data de nascimento e clicar em “entrar”.
 
Após esse processo será possível a marcação, além da 
escolha de uma data, horário e local para realização do 
exame. As opções serão de acordo com a disponibilidade. 
O sistema para agendamento é mais uma parceria com a 
Unimed-BH.
 
Após a realização da marcação, o usuário receberá 
a confirmação por e-mail com o nome da unidade 
escolhida para a realização do teste. É necessário ficar 
atento aos endereços de coleta, conforme abaixo:
 

FAMINAS-BH

Avenida Cristiano Machado 12.001 - Vila Clóris (8h às 17h)

Faculdade Pitágoras

Rua dos Aimorés, 1.300 - Funcionários (8h às 17h)

UniBH Buritis

Rua Líbero Leoni, 259, Portaria 2 - Buritis (8h às 16h30)

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais

Alameda Ezequiel Dias 275 - Centro (8h às 16h30)

UNA Aimorés

Rua dos Aimorés, 1451 - Lourdes (8h às 16h30)

Laboratório Municipal

Rua Frederico Bracher Junior, 103 - Carlos Prates  
(7h30 às 17h30)

Faculdade de Farmácia da UFMG – LINBIO

Rua Professor Moacir Gomes de Freitas - Pampulha  
(8h às 16h30)

O resultado é repassado ao usuário cerca de 20 minutos 
após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações. 
Vale lembrar que, além das Centrais de Testagem, a Prefeitura 
também mantém a realização dos exames nos 152 Centros 
de Saúde e nas nove UPAs, para as pessoas sintomáticas.
 

 SMSA já ofertou mais            
de 1.200 teleconsultas

Desde o dia 22 de junho, quando o serviço de teleconsulta 
foi reativado na capital, já foram disponibilizadas pela SMSA 
1.250 vagas para agendamento. Desse quantitativo, 998 
consultas foram ofertadas para adultos e outras 258 para o 
público infantil.

Apesar da estratégia para ampliar o acesso da população 
ao atendimento médico, foi identificada uma alta taxa 
de abstenção.

“A abstenção prejudica as pessoas que estão precisando 
de atendimento. Quando o usuário agenda a teleconsulta 
e não comparece ou realiza mais de um agendamento no 
dia, esta vaga é perdida, não sendo possível reagendar o 
mesmo horário para outra pessoa”, explica o gerente da 
Rede Ambulatorial Especializada da Secretaria Municipal 
de Saúde, Mateus Figueiredo.

O município tem implantado ações para melhorar e agilizar a 
assistência à saúde da população, mas é imprescindível que 
os usuários compareçam aos atendimentos agendados.

Todos os moradores de Belo Horizonte, a partir de um ano 
de idade e cadastrados em Centros de Saúde na capital, 
têm acesso ao teleatendimento. Caso o cidadão não seja 
cadastrado, ele deve procurar a unidade de referência 
para realizar a inscrição. Os endereços estão disponíveis no 
Portal da Prefeitura. O serviço é uma parceria da Secretaria 
Municipal de Saúde com a Unimed-BH.

 Posse dos representantes    
da CIPA dos ACEs e ACS

Os representantes da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) dos Agentes de Combate a Endemias 
e Agentes Comunitários de Saúde, da SMSA, foram 
empossados na quinta, dia 30, em evento realizado no 
auditório da secretaria.

O gerente de Segurança do Trabalho da Secretaria 
Municipal de Planeamento, Orçamento e Gestão, 
Fabiano Martins, abriu o evento falando sobre a história 
da CIPA. “Iniciamos nossos trabalhos na PBH em 2017 
e constituímos a CIPA na administração municipal em 
2019. Como nosso trabalho contínuo, identificamos 
as capacidades de melhorias para estas categorias e 
conseguimos sucesso em nossos processos. Investimos 
em treinamento, capacitação e nos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs). Estamos sempre dando total 
apoio à Secretaria Municipal de Saúde e conseguindo 
êxitos quanto à segurança de trabalho”, disse.

A CIPA é uma comissão paritária, com sete membros 
que representam o empregador e outros sete que 
representam os empregados. O mandato será de um ano 
e termina em 2023.

 “Nossas ações nesta comissão são voltadas para os 
agentes de combates a endemias e agentes comunitários 
de saúde. Nosso objetivo é trabalhar em prol da 
prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Esta 
comissão se reunirá mensalmente para traçar as metas 
e o plano de trabalho e nossa expectativa é a melhor 
possível. Tanto os designados quanto os eleitos estão 
muito motivados para exercer um bom trabalho”, explicou 
o servidor José Garcia, designado presidente da CIPA.

Marcos Luiz, agente de combate a endemias da Regional 
Venda Nova, foi eleito vice-presidente da CIPA pelos 
empregados. Marcos está muito empolgado para 
exercer sua função na CIPA. “Todos nós estamos muito 
animados para iniciarmos os trabalhos. Vou representar 
os empregados e isto é muito importante. Durante o 
treinamento realizado no início deste mês, aprendemos 
como usar corretamente o Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), que são as botas, máscaras, luvas etc. 
Hoje temos mais informações de como usar bem este 
equipamento, o que nos dá mais segurança. Vamos ter 
muitas demandas pela frente, pois nosso grupo atende 
as nove regionais, mas todos estão num caminho bacana 
para fazer o melhor”, afirmou Marcos.
 

 Acessibilidade e dedicação: 
profissionais da reabilitação 
produzem mobiliários de PVC

O trabalho em conjunto de terapeutas ocupacionais e 
fisioterapeutas dos Centros de Referência em Reabilitação 
Centro-Sul e Leste (CREAB Leste e Centro-Sul / CER II) 
resultou em um equipamento de excelente qualidade 
e baixo custo para as sessões realizadas nas unidades 
ou para facilitar o dia-a-dia em casa ou na escola. O 
mobiliário confeccionado foi uma cadeira de chão 90° 
em PVC, que permite que a criança com disfunções 
neuromotoras seja posicionada na postura sentada com 
melhora da curvatura da coluna lombar e da pelve, e 
consequente funcionalidade nesta postura.

“Ele apresenta baixo custo de confecção e pode ser 
adaptado para crianças de diferentes idades e diferentes 
níveis funcionais. O terapeuta realiza as medidas 
individuais da criança e avalia qual o equipamento mais 
adequado nos seus diferentes contextos, seja em casa, 
na escola ou na terapia. E então pode produzi-lo usando 
materiais acessíveis, como canos e conexões de PVC, 
rebites e fios de silicone”, explicou a fisioterapeuta do 
CREAB Leste, Liandra Machareth.

Além disso, Liandra ressaltou que o mobiliário adaptado 
para a criança com distúrbio neuromotor é fundamental 
para prevenir e corrigir/adaptar o desequilíbrio de 
forças musculares e o desalinhamento biomecânico 
apresentados por ela. 

A ideia é que mais equipamentos possam ser produzidos 
em parceria com as famílias. A equipe de Neuropediatria 
das duas unidades pretende expandir a produção dos 
equipamentos de PVC para as crianças em tratamento nos 
CREABs para garantir que elas tenham um atendimento 
integral e ampliado. 

 

 Cartilha orienta sobre 
segurança na gestão              
de repositórios de dados    
não estruturados

O Grupo de Trabalho Setorial da Secretaria Municipal 
de Saúde (GT.LGPD.SMSA) elaborou uma Cartilha com 
orientações sobre a gestão segura dos repositórios de 
dados não estruturados. No material estão descritas 
as diferenças entre repositórios estruturados e não 
estruturados, os cuidados com repositórios de dados 
pessoais não estruturados, orientações gerais para 
organizar arquivos, diretórios e subdiretórios seguindo 
as boas práticas da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), entre outras informações. A Cartilha “Gestão 
dos repositórios de dados não estruturados” pode ser 
acessada no anexo e também no portal da Prefeitura, no 
link: prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/biblioteca/
cartilhas.

 Movimenta PBH/SUS 
promove bate-papo sobre 
propósito e resiliência

Para mostrar a relevância do papel desempenhado pelos 
servidores e a importância de se manter emocionalmente 
estável diante dos momentos de crise, o Movimenta PBH/
SUS promoveu uma conversa entre os trabalhadores e o 
porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 
Tenente Pedro Aihara.
 
O bate-papo online reuniu cerca de 120 servidores. O 
militar abordou, por meio de suas vivências no CBMMG, 
a importância dos agentes públicos terem a noção de 
propósito e do trabalho em equipe, tanto no dia a dia, 
quanto no atendimento ao público, na construção e 
gestão de pessoas, para que se consiga ter resiliência 
e outros valores fundamentais para a prestação de um 
bom serviço.
 
Tenente Aihara relembrou tragédias que marcaram 
a história do nosso estado, como o rompimento da 
barragem de Brumadinho, em janeiro de 2019. De 
acordo com ele, pela gravidade do caso e volume 
de rejeitos, especialistas apontaram que não mais 
de 50% dos corpos seriam resgatados. No entanto, 
as buscam continuam até hoje e 98,5% das vítimas 
foram encontradas. “A resposta que temos quando 
nos questionam sobre a excelência do nosso trabalho 
é: propósito. Somos uma equipe engajada, que 
escolheu servir ao próximo. Quando você entende a 
grandiosidade disso, você entrega tudo o que esperam 
de você”, afirmou o militar.
 
Os servidores puderam também conversar com o Tenente 
Aihara e tirar dúvidas sobre o trabalho desenvolvido pelo 
Corpo de Bombeiros. “Foi um momento muito inspirador. 
Impossível não sair motivada depois de tantas lições de 
vida”, disse a servidora da SUOGF, Bruna Santhe.

 Clima junino na SMSA

Depois de dois anos, muitas unidades de saúde 
voltaram a comemorar as festas juninas. O colorido 
das bandeirinhas enfeitou recepções, consultórios 
e os espaços das Academias da Cidade. Os usuários 
entraram na dança e a festança foi só alegria. Comidas 
típicas, trajes caprichados e aquele arrasta pé animado 
marcaram esse retorno tão aguardado. Confira os 
registros enviados por algumas unidades clicando AQUI  .

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 8/7
Gerente adjunto 
Centro mun. de oftalmologia

Até 12/7
Referência Técnica – Médico Clínico 
GERAM

De 11/7  
até 15/7

TSS / Farmacêutico 
GAFIE

Referência Técnica – Cirurgião Dentista 
GAFIE

 
Os interessados devem enviar a documentação necessária 
por e-mail  para: selecao.nasf@pbh.gov.br.

Os editais com todas as informações estão disponíveis em  
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-
pessoas/processos-seletivos.

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