Ata da Reunião da Mesa de Negociação do SUS
Data: 14/02/2022
Pauta: Cronograma de nomeações do concurso (a validar com SUGESP).
Local: *Reunião virtual por Hangout meet.

Ilda (SINDIBEL): Inicia a reunião questionando aos representantes dos outros sindicatos se
alguém tem a intenção de assumir a Coordenação da Mesa SUS-BH em 2022.
André (SINMED): Informa que a SINMED não tem condições de assumir a função, mas que irão
apoiar quem se candidatar.
Jadir (SINDSAÚDE): Informa que também não possui disponibilidade e reforça o apoio a quem
se candidatar.
Ilda (SINDIBEL): Afirma que se nenhuma das outras entidades sindicais tem interesse, ela como
representante SINDIBEL, coordenará a mesa.
Ione (SINTSPREV): Se manifesta apoiando a SINDIBEL para a coordenação.
Ilda (SINDIBEL – Coordenadora da Mesa): Agradece a gestão e a bancada dos trabalhadores
pelo trabalho desenvolvido em conjunto.
Nathália (DIEP): Apresenta o Planejamento Geral SMSA – Concurso e Seleção Pública (vide
apresentação anexa). Informa que há uma estimativa de nomeação de 5.633 vagas do concurso,
segundo estudo realizado em novembro/2021. Trate-se de estimativa, considerando que para a
atualização do cronograma a SMSA aguardará os desdobramentos que podem surgir das opções
de 40h e movimentações internas. A cada ato de nomeação a gestão deve fazer uma nova
atualização, considerando que o quadro é dinâmico.
André (SINMED): Questiona se esse quantitativo contempla as vagas atualmente ocupadas por
CADM.
Nathália (DIEP): Explica que contempla o quantitativo de CADM’s em vagas definitivas que estão
aguardando substituição por efetivo, bem como demandas em tramitação, de vagas
autorizadas.
André (SINMED): Questiona se os profissionais que foram aprovados no concurso e atualmente
estão em vagas de contrato poderão assumir a mesma vaga.

Nathália (DIEP): Esclarece que haverá o processo de escolha de vagas e para cada ato de
nomeação serão apresentadas as vagas definidas como prioridade para a Assistência e o
candidato terá que escolher entre as vagas disponibilizadas naquele momento.
Bruno (SINDIBEL): Afirma que essa proposta não é razoável, solicitando reanálise da gestão
para: (i) permitir que os atuais contratados, classificados no concurso, possam assumir as vagas
hoje cobertas por eles; (ii) apresentar aos candidatos todas as vagas disponíveis e não somente
as descobertas e prioritárias, evitando que os primeiros classificados fiquem com as piores
vagas.
Nathália (DIEP): Explica que o vínculo de contrato não pode se sobrepor no momento de escolha
de vagas do concurso, onde a prioridade é justamente ocupar as vagas descobertas.
André (SINMED): Informa que não concorda em priorizar as vagas descobertas, uma vez que,
ao não ofertar a vaga do profissional que já está em CADM, ele irá sair da própria vaga e
descobrir a equipe atual. Salienta que se essa decisão se manter, ele perderá uma ótima
profissional em sua unidade.
Nathália (DIEP): Reforça que na proposta atual, se a pessoa estiver classificada e for convocada
no início das nomeações, ela não terá opção de escolher as vagas atualmente ocupadas por
CADM, mas entende o pleito.
Bruno (SINDIBEL): Sugere reavaliar os casos dos profissionais que já estão em CADM, pois gera
um grande transtorno a desestruturação da equipe e pede que seja aberta a possibilidade de
manter a vaga.
Nathália (DIEP): Entende o pleito mas vislumbra algumas dificuldades jurídicas em relação aos
classificados e também na necessidade atual da Assistência de cobrir os postos descobertos.
Contudo, esclarece que as demandas serão avaliadas, com SUGESP e jurídico, e na próxima
reunião trará um retorno.
André (SINMED): Reforça que o concurso realmente é a prioridade, mas dentro das vagas já
ocupadas por CADM seria importante manter o profissional.
Jordani (SINMED): Complementa informando que esse processo prejudica os próprios
concursados, pois inicialmente serão ofertadas as piores vagas, pois existem motivos para
algumas vagas estarem ociosas.
Nathália (DIEP): Afirma que a prioridade é preencher o quadro de profissionais da Rede, visando
completar a área assistencial.
Bruno (SINDIBEL): Questiona se existem ACS a serem nomeados do último concurso.

Nathália (DIEP): Afirma que não existem ACS a serem chamados.
André (SINMED): Elogia a proposta do curso introdutório, pois irá orientar o profissional que
está adentrando a rede PBH.
Solicita uma atenção especial com relação a disponibilização das vagas, sugere abrir todas as
vagas e quem está na frente ter a opção de escolher entre todas as vagas, sendo um
remanejamento mais justo.
Nathália (DIEP): Afirma que terá uma nova discussão com a SUGESP e na próxima reunião dará
um retorno.
Bruno (SINDIBEL): Parabeniza a possibilidade de abrir a opção de 40h aos efetivos.
Questiona sobre as nomeações, se o plano é nomear somente os aprovados ou todos os
classificados.
Parabeniza a iniciativa do curso introdutório, sugere uma dinâmica semipresencial e questiona
sobre a avaliação ao final do curso, se o profissional for reprovado, não poderá tomar posse?
Informa que isso trará implicações legais.
Reforça as palavras do Dr. André sobre a questão da escolha de vagas.
Nathália (DIEP): Assegura que levará à SUGESP os questionamentos e propostas, mas afirma
que a preocupação é ocupar as vagas que estão ociosas há muito tempo.
Sobre o treinamento introdutório, informa que gostaria que fosse presencial, entretanto, são
muitos profissionais e deverá haver nomeações mensais por muito tempo, desta forma é
inviável. Esclarece que o curso não é uma etapa do processo seletivo, mas possui a finalidade
de reforçar o conhecimento mínimo, portanto, não haverá inviabilização da posse.
Sobre a nomeação, afirma que a intenção da rede é trabalhar com todos os classificados
conforme necessidade assistencial.
Ilda (SINDIBEL – Coordenadora da Mesa): Indaga se o treinamento tem a intenção de avaliar o
que o profissional está achando do curso e se haverá disponibilização do material.
Parabeniza a gestão como um todo, incluindo a DIEP, principalmente sobre a portaria de
movimentação.
Nathália (DIEP): Informa que a intenção é perceber quais os conteúdos que os profissionais
estão com mais dificuldade, para futuramente permitir um aprofundamento e esclarecimento
de dúvidas. Os materiais serão disponibilizados na plataforma para download.

Salienta a alegria de estar falando sobre o concurso e afirma que a expectativa é reduzir a
defasagem de profissionais na rede PBH.

INFORMES E ENCAMINHAMENTOS
- SINMED afirma que aguardam um relevante aumento salarial visando reter os profissionais
que já atuam na Rede e estimular os que estão chegando.
- SINDIBEL questiona sobre o cronograma para reunião com as entidades específicas. Relata que
os ACS estão angustiados, pois hoje é o último dia para adesão ao curso técnico de ACS e não
houve um debate. Inicialmente, foi dito que a prefeitura aderiu e depois disseram que recuaram.
Questiona qual a definição da SMSA e reforça a importância deste curso.
- ASEDS explica que houve uma discussão do gabinete e a ASPLAN informou que não irá aderir
ao curso, mas sem apresentar justificativa.
- GEAPS informa que a PBH já está desenvolvendo um curso para o ACS, considerando as
políticas do município.
- SINDIBEL protesta sobre a decisão e reforça que os ACS são profissionais de saúde de grande
importância e lamenta a oportunidade que está sendo perdida. Salienta que essa oportunidade
poderia gerar uma progressão de carreira para essa categoria. Questionam sobre os cursos que
a SMSA disponibilizaria, pois só tem conhecimento de um curso ofertado para essa categoria.
Relata que nas vezes em que os cursos foram ofertados tinham pouca carga horária, apenas 20h.
- SINDIBEL compartilha uma orientação recebida pelos profissionais do CERSAM Pampulha, com
relação à escala para o horário de almoço. Reforça que já discutiram sobre isso, mas essa é a
prova que os profissionais não estão usufruindo do intervalo intrajornada, sendo uma
interpretação equivocada da legislação.
- Indagam sobre o cálculo da extensão de jornada, pois diversos trabalhadores alegam que os
valores estão a menor do que o esperado. Os abonos e gratificações foram contemplados no
cálculo? DIEP pede que a GESPE alinhe junto a GESFO a informação sobre o nível de carreira e o
cálculo do salário.
- SINDIBEL alerta que os profissionais contratados ao acessar o MEU INSS continuam com erro
na descrição do cargo. Relatam que os ACE e ACS estão reivindicando o PIS/PASEP e estão sendo
informados que a PBH não enviou a RAISS. DIEP orienta a sempre questionar a
GESFO/Informações Sociais, pois são eles que enviam os dados no sistema.

- Questionam sobre o levantamento de todas as unidades para pagamento das horas extras em
virtude das campanhas de vacinação COVID. DIEP pede para a GESPE apurar os cálculos e
repassar os retornos às Regionais.
- SINMED relata que alguns colegas estão reclamando sobre a falta de pagamento dos plantões
extras e que enviaram uma lista para a SUGESP e a DIEP. DIEP esclarece que todas as pendências
enviadas tempestivamente já foram avaliadas. Pede o envio de cópia do oficio e se compromete
a cobrar da SUGESP o retorno. GESPE confirma que apenas 31 plantões extras foram rejeitados
no mês anterior.
- SINMED alerta que algumas unidades de saúde estão com problemas para repor o toner nas
impressoras, questiona se há alguma informação a ser prestada aos profissionais.
- Questionam sobre as determinações de férias e como pretendem garantir que os profissionais
tirem férias com período reduzido, pois foram informados que os pediatras das UPAS receberam
uma orientação para não marcarem férias nos meses de março e abril, além das festas de fim
de ano.
- GEAPS informa com relação ao problema com impressoras que não recebeu questionamentos
por agora, porém, no fim do ano passado houve problemas com o toner, pois não estavam
sabendo qual o fluxo para sua reposição.
- SINMED informa que no Dom Bosco de 10 consultórios, 5 estão sem toner. Inclusive, foram
informados que o único profissional responsável pela reposição de toner, pegou covid e teriam
que aguardar o seu retorno.
- SINDIBEL questiona sobre o ponto facultativo do carnaval com relação ao pagamento do abono
de data especial.
- GEAPS apresenta as estratégias de enfrentamento da síndrome respiratória – unidades
ampliadas e unidades 24h - e reforça que está havendo uma articulação para atendimento de
todos que necessitarem e que há tendência de redução dessa oferta dos serviços.
- SINDIBEL indaga se há previsão de data para retorno ao normal e se o quantitativo de
atendimentos está considerando atendimentos médicos /enfermagem ou notificações.
- GEAPS esclarece que os atendimentos são consolidados por meio do CID registrado durante o
atendimento e que nos CS ampliados a contabilização é por meio de fichas de atendimento.
Relembra que houve abertura do Centro de Testagem, o que possibilitou um aumento
exponencial de ofertas de teste, mas já percebe-se uma redução na procura.
- Afirma que há uma redução também na procura da tele consulta.

- Com relação a data para desmobilização do CS ampliados será realizada uma avaliação
cuidadosa. Inicialmente, estão pensando em reduzir o CS do Barreiro, Leste e Venda Nova, mas
depende das tendências dos próximos dias.
- DPSV informa que hoje iniciou a vacinação para as crianças de 5 anos e continua a vacinação
da 3ª dose.
- SINDIBEL questiona sobre a próxima pauta se será o dimensionamento.
- DIEP reforça que mantêm a pauta do dimensionamento, até o momento.

Ilda (SINDIBEL – Coordenadora da Mesa): Agradece a presença de todos, reforça a importância
da temática do concurso. Reforça que a presença da guarda municipal nas Unidades de Saúde é
importante, apesar das turbulências e que o ideal seria uma segurança privada. Pede que seja
discutido novamente a sobre a manutenção da segurança da rede PBH, pois a presença da
Guarda Municipal está prevista somente até o fim de março.
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