Ata da 507ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2015/2018
Data: 10/08/2015. Hora 19:30 horas. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Expediente:
2.1. Correspondências recebidas: Dra. Zulma relata as seguintes correspondências recebidas: Cumprimentos à
diretoria eleita para o triênio 2015-2018, do Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná (SIMEPAR) e também da
Previdência UNICRED Quanta; Convite para participar do 37º Encontro Catarinense de Hospitais, que ocorrerá no
dia 26/08/2015 às 19h no Centro Sul e para a Posse Acadêmica da ABRAMES (Associação Brasileira de Médicos
Escritores) 2015, ocorrida no dia 07/08 no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro; do Sindicato Médico
do RN solicitando informação sobre legislação em SC que autorize a incorporação de adicionais nos proventos de
aposentadoria dos médicos estaduais; da DR Médio Vale solicitando palestra sobre “responsabilidade civil do
médico” sugerindo os dias 14 ou 21 de outubro pv.; de colega filiado da DR Joinville solicitando informação acerca
dos pontos acordados entre o SIMESC e a SPDM em 11/09/2013.
2.2. Correspondências expedidas: nada relatado.
2.3. Encaminhamentos: A resposta aos convites será dada pela Secretaria e os Drs. Vânio e Fabrizio participarão
do 37º Encontro Catarinense dos Hospitais. A solicitação do sindicato médico do RN foi encaminhada à diretoria
de Previdência.
3. Informes (40 minutos):
3.1. Diretoria Executiva: Dra. Giovana informa que estabeleceu contato com a DR de Chapecó, ratificando
convite ao Fórum da FMB, bem como para a posse da nova diretoria. Também fez contato com a secretária da DR
Joaçaba para programar a entrega das revistas Simesc aos acadêmicos. Dr. Cyro comenta que a revista do Simesc já
está sendo enviada pelo correio a todos os médicos e, por óbvio, também aos acadêmicos de medicina dos últimos
anos. Solicita que todos os Diretores Regionais tenham empenho em assegurar a entrega a todos os acadêmicos. Dr.
Vânio relata que, juntamente com Dr. Oscar, participou de reunião com o Deputado Dalmo Claro de Oliveira no
dia 30/07, ocasião em que foi feito convite para a posse da nova diretoria do SIMESC e tratou-se dos seguintes
assuntos: Regulação do SAMU, falta de concurso público para a SES, Piso FENAM, audiência pública sobre a
Organização Hospitalar da Região Nordeste de SC. Informa que no dia 07/08 teve reunião com o Dr. Cesar
Augusto S. Nitschke, sobre a Regulação do SAMU. Também fez contato com o coordenador do COSEMESC, Dr.
Sbissa, solicitando que seja agendada reunião com o Dr. Murilo Capella, que deveria ter sido marcada para a 1ª
quinzena de agosto. Informa ainda sobre participação na reunião do Corpo Clínico da Prefeitura Municipal de
Florianópolis, na Câmara de Vereadores, no dia 05/08. Dr. Gilberto informa que o repasse referente ao 1º semestre
2015 às diretorias regionais foi realizado no dia 31/08. O assunto será ponto de pauta para a próxima reunião. Dra
Eliane informa que recebeu listagem das necessidades do CALIMED UFSC para ajuda financeira à Primeira
Semana Acadêmica de Medicina da UFSC, repassando o pedido ao Tesoureiro Geral.
3.2. Plantão de Diretoria: Dr. Leopoldo relata não ter recebido nenhuma ligação relevante. Dr. Zulma assume o
plantão.
3.3. Diretorias Regionais: Nada relatado.
4. Ordem do Dia:
4.1. Posse da Nova Diretoria (21 e 22/08/2015): Dr. Vânio comenta que ainda estamos recebendo confirmações
de presença no evento e que a Coordenadora Terezinha foi novamente checar o espaço, passando a palavra a
mesma, que relata já estarem 220 presenças confirmadas. Lembra que o último dia para as confirmações é o dia
14/08. Comenta ainda que as mesas do jantar serão numeradas com os nomes dos convidados e solicita àqueles que
ainda não confirmaram seus convidados para que o façam em breve e que também estamos aguardando a
confirmação de algumas autoridades. Dr. Vânio informa que até o momento seis regionais ainda não confirmaram
presença. Terezinha diz que toda a logística do evento já está organizada (hino nacional, cerimonial, fotografia).
Dra. Giovana informa que estamos trabalhando com serviços já por nós conhecidos. Dr. Vânio solicita a opinião
dos diretores de como deverá ser o envio de convites aos médicos filiados e após discussão ficou definido que será
enviado convite com toda a programação do evento.
4.2. Acompanhamento do Enquadramento dos médicos da PMF: Dr. Vânio lembra que na última AGE, ficou
definido que o SIMESC concordava com o enquadramento, mas que iria acompanhar seu desfecho. E isso está
ocorrendo. Assim, foi verificado que muitos médicos estão insatisfeitos com o plano aplicado. Passa a palavra ao
Dr. Renato Figueiredo que explica que com o enquadramento como foi feito, houve diminuição nos vencimentos
do mês de julho e por isso foi marcada uma reunião ocorrida na segunda feira (03/08) com o Secretário de Saúde e
seu adjunto. Nessa reunião o Dr. Núlvio não soube responder o porquê do ocorrido, mas que havia um pedido do
SINTRASEM para que fosse utilizado uma nova forma de enquadramento. Está convocada uma nova reunião com
a presença do Corpo Clínico, do Sindicato dos Odontólogos e o do SINTRASEM para a próxima quarta-feira, para
esclarecimento, com a Renata e Evelin, (gestão de pessoas da secretaria). O representante do SINTRASEM
apresentou documento alegando que o que foi apresentado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não foi o
aplicado. Dr. Renato ainda ressalta que o enquadramento pode ter favorecido quem trabalha 30 e 40h, mas que para
quem faz 20h não houve ganho e que Dr. Núlvio disse que já havia sido preparada uma minuta de projeto de lei

sobre a proporcionalidade da gratificação. Dra. Giovana comenta que o alegado pelo SINTRASEM foi que
apresentou solicitação para que as tabelas que regulavam a diferença de vencimento não fossem utilizadas, por isso
houve baixa nos vencimentos. Dr. Cyro fala que o que deverá ser cobrado da Secretaria Municipal de Saúde é o que
foi apresentado e firmado como compromisso por eles na AGE dos médicos. Dr. Renato diz que a reunião do dia
10 servirá para num primeiro momento esclarecer porque houve mudança na aplicação do enquadramento.
4.3. Falta de pagamento SPDM aos médicos do HF: Dr. Vânio relata recebimento de documento de colega
filiado comunicando a falta de pagamento do salário de agosto pela SPDM, aos médicos do Hospital Florianópolis.
Comenta que num primeiro momento a assessoria jurídica orientou para que se faça uma Notificação Extrajudicial
para a SPDM. Dr. Rodrigo lembra que a Notificação Extrajudicial é um instrumento preparatório para uma
eventual ação judicial, bem como a denúncia ao TCE, que pelo que tem notícia está fiscalizando a SPDM. Após
discussão e sugestões ficou definido que a notificação será enviada e que se tentará, o mais breve, uma reunião com
corpo clínico daquele nosocômio, inclusive com a apresentação de uma proposta de acordo coletivo.
5. Proposta de pauta para a próxima reunião: Dissídio SAMU (proposta); Tesouraria (repasse 1/2015);
Protocolo de Enfermagem da SMS de Florianópolis.
6. Assuntos informais: Nada discutido.
Florianópolis, 10 de agosto de 2015.
(Ata redigida por Juliana da Silva, servidora SIMESC).

