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RECOMENDAÇÃO 06/19 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte/ MG, órgão deliberativo 
e colegiado regulamentado pela lei Municipal 5.903/91, em sua ducentésima 
septuagésima sexta Plenária Ordinária do CMSBH realizada no dia 17/10/2019, no uso 
de suas competências regimentais e legais conferidas pela Lei Federal 8080, de 
19/9/90, Lei Federal 8142, de 28/12/90, Lei Municipal 5903, de 3/6/91 e Lei Municipal 
7536, de 19/6/98  

Considerando, que o HC UFMG é referência para toda a população do Estado de Minas 
Gerais em atendimentos de média e alta complexidade e doenças raras, em especial 
nos setores de oncologia, transplantes e doenças cardíacas complexas, com 
capacidade para realizar cerca de 50 mil procedimentos por mês; 

Considerando que o hospital tem um quadro de pessoal já autorizado de 3.175 
profissionais, mas no momento conta com 2.870 profissionais e um déficit de 305 
profissionais em função de exonerações e aposentadorias; 

Considerando que recentemente foram fechados 48 leitos nas especialidades de 
Cirurgia, Clínica Médica e CTI no Hospital das Clínicas, no total de 504 leitos em 
potencial no hospital, decorrente da diminuição da força de trabalho não reposta; 

Considerando a Recomendação 04/19 do Conselho Municipal de Saúde aos Ministros 
da Economia, Educação e ao Presidente da República Federativa do Brasil para 
autorizar de forma mais urgente possível a realização de concurso público para que o 
quadro de pessoal do Hospital das Clínicas de Minas Gerais seja recomposto. 
 
Considerando o Relatório de Avaliação do Hospital das Clínicas da UFMG publicado 
pela Controladoria Geral da União (CGU) em 9 de julho de 2019, em sua 
Recomendação nº 1, item b, que aponta não ser possível a realização de jornadas 
diferentes de 6h diárias e 30h semanais; 

Considerando o MEMORANDO 030/2019 da Câmara Técnica de Gestão da Força do 
Trabalho do Conselho Municipal de Belo Horizonte o qual entende que o interesse 
público não pode ficar à disposição da vontade do administrador, principalmente quando 
sua vontade impacta, negativamente, no acesso e na qualidade aos usuários dos 
serviços de saúde, bem como a saúde dos trabalhadores. 

Recomenda  

Que a Controladoria Geral da União pondere o risco prejuízos assistenciais à população 
e o risco de novos fechamentos de leitos em caso de novas mudanças na forma de 
cumprimento das jornadas de trabalho legalmente estabelecidas nas equipes de 
enfermagem do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. 

  
Atenciosamente, 

 

 

Carla Anunciatta de Carvalho 

Presidenta do Conselho Municipal de Saúde - CMSBH 

Secretaria Municipal de Saúde – SMSA. 


