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Terça-feira, 19 de Janeiro de 2021      Ano:???ano.2021??? - Edição N.: 6186 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 0021/2021

Estabelece as diretrizes e procedimentos para realização das movimentações de pessoal entre unidades
da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte - SMSA.

O Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte e Gestor do Sistema Único de Saúde/SUS-BH, no
uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de regulamentar as regras de movimentação de agentes
públicos entre unidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA,

RESOLVE:

Art. 1º – Esta Portaria se aplica aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde - SMSA.

Parágrafo único – Para fins desta Portaria, consideram-se agentes públicos os servidores efetivos, os empregados
públicos e os servidores municipalizados em exercício das atribuições de seus cargos e empregos públicos na
SMSA.

Art. 2º – A movimentação do agente público observará o interesse público, a política de carreira, o
planejamento de cargos, a necessidade do serviço, o quadro de vagas e será conduzida pela Gerência de Gestão de
Pessoas da Diretoria Estratégica de Pessoas da Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças –
GESPE/DIEP/SUOGF.

Art. 3º – Para fins desta Portaria, conceitua-se:

I – Movimentação: Mudança da unidade de exercício do agente público dentro do mesmo órgão de
lotação.

II – Remanejamento interno: Mudança de horário/escala ou de equipe do agente público dentro da própria
unidade de lotação.

III – Vaga definitiva: Vaga definitiva ocupada pelo servidor efetivo.

IV – Vaga com contratação autorizada: Vaga autorizada para contratação administrativa e já ocupada por
profissional contratado.

V – Vaga com contratação autorizada em tramitação: Vaga autorizada para contratação administrativa cujo
processo de contratação encontra-se em trâmite.

VI – Vaga de incremento: Vaga nova com impacto financeiro autorizada pela Câmara de Coordenação
Geral.
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VII – Movimentação de Oficio: A movimentação que ocorre exclusivamente por necessidade do serviço,
à critério da SMSA, e outras situações específicas que demandem a mudança de lotação para resguardar a saúde
física e psíquica dos profissionais em casos como episódios de violência, determinação da Perícia Médica
Municipal e recomendação do Acompanhamento Sociofuncional, que poderá ocorrer a qualquer momento.

VIII – Área de atuação dentro da SMSA: A definida de acordo com as especificidades das unidades da
SMSA, conforme a seguir:

a) Unidades de urgência: Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e
Transporte em Saúde – SAMU - TS e Gerência de Regulação do Acesso Hospitalar;

b) Unidades da Rede da Saúde Mental: Serviço de Urgência Psiquiátrica – SUP, Centros de Referência em Saúde
Mental – CERSAM; Centros de Referência em Saúde Mental – Álcool e outras drogas – CERSAM AD; Centros de
Referência em Saúde Mental Infanto-juvenil – CERSAMI; Centros de Convivência.

c) Unidades da atenção básica: Centros de Saúde e Academias da cidade;

d) Unidades de apoio à assistência: Centro de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratório de Zoonoses, Laboratório
de Bromatologia, Centro de Controle de Zoonoses, Gerência de Zoonoses; Laboratório Regional; Laboratório
Municipal e Farmácia Regional;

e) Unidades especializadas de assistência: Unidade de Referência Secundária - URS, Centro de Especialidades
Médicas - CEM, Centro Municipal de Oftalmologia - CMO, Centro de Referência em Reabilitação - CREAB,
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Centro de Testagem e Acolhimento – CTA; Central de
Esterilização - CEST; Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem – CMDI; Centro de Treinamento e Referência
em Doenças Infecciosas e Parasitárias Orestes Diniz;

f) Unidades vinculadas à vigilância epidemiológica: Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais - CRIE,
Centro de atendimento à Saúde do Viajante, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador – CEREST,
Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde - CIEVS;

g) Unidades de gestão: Diretorias Regionais e do Nível Central, com suas respectivas gerências e Assessorias;

h) Unidades de Vigilância Sanitária: Diretoria de Vigilância Sanitária e Gerencia de Vigilância Sanitária.

Art. 4º – A movimentação dos agentes públicos no âmbito da SMSA ocorrerá conforme as regras e
critérios estabelecidos nesta portaria.

§ 1º – A movimentação será efetivada por ato da DIEP/SUOGF, mediante autorização do Subsecretário de
Orçamento, Gestão e Finanças - SUOGF.

§ 2º – A movimentação ocorrerá para a mesma área de atuação, podendo ocorrer, excepcionalmente, para
área de atuação diferente mediante análise de perfil a ser conduzida conjuntamente por um representante da Gestão
do Trabalho da DRES e/ou GESPE/DIEP/SUOGF, um representante da unidade de destino e, caso necessário, um
representante da respectiva área técnica no nível central da SMSA, respeitadas as exigências legais.

§ 3º – As movimentações ocorrerão para vaga com contratação autorizada e vaga com contratação
autorizada em tramitação.

§ 4º – Após a ocorrência de movimentação de ofício, permuta ou a pedido, o agente público deverá
aguardar 12 (doze) meses para apresentar nova solicitação de movimentação a pedido.

§ 5º – A realização de movimentações de agentes públicos sem autorização prévia, mesmo que
temporariamente, é vedada aos diretores e gerentes das unidades.

§ 6º – Havendo identidade de cargo ou emprego público e observadas as regras estipuladas nesta portaria,
a movimentação conduzida pela DIEP/SUOGF não dependerá de aprovação prévia dos gerentes das unidades
envolvidas.

§ 7º – O remanejamento interno, entre escalas de trabalho ou equipes, poderá ocorrer a qualquer
momento, seguindo os fluxos a serem determinados pela GESPE/DIEP/SUOGF e mediante prévia autorização,
desde que não acarrete impacto financeiro.
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§ 8º – Poderá haver movimentação temporária por necessidade emergencial em casos de episódio de
violência, recomendação médica ou readaptação funcional, desde que avaliada e formalizada pela DIEP/SUOGF,
até a definição de nova unidade com vaga autorizada, que será tratada como movimentação de ofício.

§ 9º – O Agente Comunitário de Saúde – ACS, somente poderá ser movimentado para vagas na mesma
Diretoria Regional em que residir, conforme previsto no art. 7º da Lei n.º 11.136 de 18 de outubro de 2018, salvo
nos casos em que adquirir imóvel residencial dentro do município de Belo Horizonte e na área de atuação de outra
Diretoria Regional, e desde que exista vaga disponível, ou na hipótese de conflito que possam colocar em risco sua
vida ou integridade física.

§10 – Os agentes públicos somente poderão ter seus pedidos de movimentação deferidos quando
houverem vagas com contratação autorizada ou vagas com contratação autorizada em tramitação.

Art. 5º – A movimentação de ofício poderá ocorrer a qualquer momento, devendo ser precedida de
justificativa fundamentada pela unidade, contendo a anuência do Diretor e Subsecretário correspondente.

§ 1º – Havendo reestruturação/extinção de unidades administrativas no âmbito da SMSA, será feita
movimentação de ofício.

§ 2º – A movimentação de ofício não interrompe a contagem de tempo necessária à aquisição de
estabilidade do servidor em estágio probatório.

§ 3º – A movimentação de ofício poderá ocorrer para vagas de incremento, com ou sem reposição,
mediante prévia autorização da Subsecretaria correspondente.

§ 4º – Para vaga com contratação autorizada em tramitação, serão consideradas as vagas autorizadas no
sistema de tramitação na data de fechamento do prazo de inscrição.

§5º - A movimentação de ofício não poderá ser efetuada durante períodos de afastamentos legais, devendo
ser formalizada apenas após o retorno do agente público.

Art. 6º – O agente público que estiver em acompanhamento sócio funcional, readaptação funcional ou
recomendação médica, bem como respondendo a sindicância, processo administrativo disciplinar/PAD ou em
suspensão do processo disciplinar/SUSPAD, terá sua movimentação assistida pela equipe de acompanhamento
sócio funcional competente.

Art. 7º – A movimentação por permuta poderá ser realizada a qualquer tempo, desde que haja identidade
de cargo e de jornada de trabalho e conte com a anuência dos gerentes das unidades envolvidas.

Art. 8º – A movimentação a pedido poderá ocorrer mediante solicitação do agente público, desde que
sejam atendidas as exigências desta portaria, e em datas previamente fixadas pela SMSA.

Parágrafo único – É vedada a movimentação a pedido ao servidor em cumprimento do estágio probatório e
empregado público em período de experiência.

Art. 9º – A movimentação a pedido do agente público poderá ser solicitada eletronicamente, 02 (duas)
vezes ao ano, conforme cronograma previamente divulgado pela SMSA, e poderá ser atendida se houver vaga com
contratação autorizada ou vaga com contratação autorizada em tramitação na unidade pretendida após o
fechamento do prazo de inscrição, nos termos do §4º do art. 5º.

§ 1º – O agente público que desejar solicitar a movimentação deverá formalizar o pedido nos prazos
estabelecidos em cronograma previamente divulgado pela SMSA, cujo o prazo de inscrição será de no mínimo 15
(quinze) dias corridos.
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§ 2º – No ato da solicitação o agente público poderá manifestar o interesse na movimentação para até 05
(cinco) unidades, conforme a ordem de sua preferência.

§ 3º – O agente público poderá solicitar o cancelamento da solicitação de movimentação à Gerência de
Gestão de Pessoas – GESPE/DIEP/SUOGF, após a confirmação da vaga, conforme disposto no § 4º do art. 10.

§ 4º – As solicitações de movimentações serão disponibilizadas, em meio eletrônico, pela
GESPE/DIEP/SUOGF às Diretorias Regionais de Saúde – DRES para consulta e acompanhamento.

Art. 10 – As solicitações de movimentação a pedido serão analisadas pela GESPE/DIEP/SUOGF, a quem
compete avaliar a viabilidade do atendimento.

§ 1º – As solicitações de movimentação que não puderem ser atendidas por inexistência de vaga, ou
outros critérios nos termos desta Portaria, serão indeferidas, sendo o indeferimento devidamente comunicado ao
interessado, podendo o agente público realizar novo pedido quando da reabertura do prazo.

§ 2º – Quando 2 (dois) ou mais agentes públicos pleitearem a mesma vaga, serão observados os seguintes
critérios de desempate necessariamente nessa ordem:

a) Maior tempo de serviço na área de atuação pretendida;

b) Menor número de faltas injustificadas nos últimos 12 (doze) meses;

c) Maior idade.

§ 3º – A viabilidade da movimentação para a vaga desejada será comunicada pela GESPE/DIEP/SUOGF
aos gerentes das unidades de origem e de destino, pelo e-mail institucional, e ao agente público, pelo e-mail
informado no formulário eletrônico de solicitação, sempre com cópia para as Diretorias correspondentes às
unidades.

§ 4º – O cancelamento da movimentação pelo agente público poderá ser realizado pelo e-mail informado
no formulário eletrônico de solicitação, em até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento do comunicado da
autorização da movimentação pela GESPE/DIEP/SUOGF.

§ 5º – Após o prazo a que se refere o § 4º, a movimentação será efetivada, podendo ser realizada inclusive
de ofício.

§ 6º – Havendo necessidade de reposição, o gerente da unidade de origem deverá registrar o pedido no
sistema de tramitação em até 48 (quarenta e oito) horas após o deferimento da movimentação ter sido informado
pela GESPE/DIEP/SUOGF, sob pena de ter o seu agente público liberado para a movimentação antes da
contratação da reposição.

§ 7º – A GESPE/DIEP/SUOGF enviará o formulário de Apresentação do Servidor ao gerente da nova
unidade de exercício.

§ 8º – O gerente deverá preencher o formulário de Apresentação do Servidor e devolvê-lo devidamente
assinado, no prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis, à Diretoria de referência da nova unidade, para controle e
tramitação para a GESPE/DIEP/SUOGF.

§ 9° – Ao se confirmar um pedido de movimentação, a unidade de origem deverá se manifestar sobre a
necessidade de reposição, observando os seguintes critérios:

I – sem reposição: O agente público será movimentado e o posto de trabalho extinto na unidade de
origem.

II – com reposição imediata: O agente público deverá aguardar a movimentação em exercício na unidade
de origem e o gestor imediato deverá formalizar o pedido, nos termos do §6º do Art. 10.

III – com reposição posterior: O agente público poderá ser movimentado antes de ocorrer a reposição, sob
condição da reposição já estar autorizada pela DIEP/SUOGF.

§ 10 – Nos casos de movimentação com reposição, o gerente terá até 05 (cinco) dias úteis a partir do
início das atividades do substituto, para liberar o agente público para a sua nova unidade de exercício.



20/01/2021 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 5/5

Art. 11 – A movimentação a pedido não poderá ocorrer durante períodos de afastamentos legais.

Parágrafo único – Em casos onde o agente público estiver em período de licença médica, sua
movimentação deverá ocorrer após o seu retorno, desde que este ocorra antes da abertura de próximo período de
inscrição para novos pedidos de movimentação, situação onde o pedido inicial será tornado sem efeito.

Art. 12 – Compete à GESPE/DIEP/SUOGF o controle do quadro de pessoal e a atualização no sistema
informatizado de recursos humanos.

Art. 13 – As transferências entre órgãos, nos termos da Lei 7.169, de 30 de agosto de 1996, serão
conduzidas pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGESP, mediante regras próprias.

Art. 14 – Os casos omissos serão tratados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 15 – Fica revogada a Portaria SMSA/SUS nº 0424/2018.

Art. 16 – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2021

Jackson Machado Pinto

Secretário Municipal de Saúde


