SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REGIONAL DO SIMESC
GESTÃO 2015-2018
Aos três dias do mês de dezembro de 2015, às dezenove e trinta horas, no Hotel Becker,
sito à Avenida Presidente João Goulart, 35, Cidade Alta, Araranguá / SC, reuniram-se os
membros da Diretoria Executiva e Regional do Simesc, além de seus associados quites
com a tesouraria, conforme lista de presença anexo. Dr. Vânio Cardoso Lisboa,
Presidente, abre a assembléia solicitando que o Dr. Stefânio Napoli Oliveira faça a leitura
do Edital de Convocação, que tem o seguinte ponto de pauta: 1) Autorização para Acordo
Coletivo. Finda a leitura, retoma a palavra explanando sobre os motivos que deram ensejo
a esta assembléia, lembra que os médicos contratados pela Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina - SPDM, que prestam serviço no Hospital de Regional de
Araranguá, foram contratados via CLT, em julho de 2013, e que fazem jus a dois reajustes
na remuneração dos anos de 2014 e 2015, o que não ocorreu até o momento. Já houve
reunião com os gestores do hospital e foi solicitado que haja pelo menos uma correção
salarial, a resposta foi de que a SPDM só poderá repassar o reajuste se a Secretaria de
Estado da Saúde aumentar o valor pago a eles. Ressalta que a aprovação desta
assembléia é que dará legalidade ao sindicato para representar os médicos em um
possível Dissídio Coletivo. Passa a palavra a Dra. Vanessa Almeida, advogada, que
explica quais são os requisitos necessário para processo de dissídio coletivo: 1)
Convocação de Assembleia para dar poderes ao sindicato para negociar (ata constando
todos os pedidos da categoria); 2) Publicação de Edital chamando a SPDM as tratativas,
dessa convocação pode haver duas situações: a) Acordo Coletivo de Trabalho firmado. b)
Se não houver ACT, requer-se o judiciário. Demostra aos presentes esboço das cláusulas
que podem conter na proposta de acordo coletivo. Após discussão e sugestões pelos
presentes, ficou definido por unanimidade a autorização para negociação junto à SPDM
da pauta de reivindicações: 1. Reposição salarial - INPC; 2. Aumento salarial sobre o
valor reposto; 3. Jornada de plantão 24 horas; 4. Horas extras; 5. Adicional de
Insalubridade; 6. Adicional de Periculosidade; 7. Vale Refeição; 8. Vale Alimentação; 9.
Adicional Noturno; 10. Multa por atraso no pagamento; 11. Treinamento e Capacitação;
12. Férias; 13. Sobreaviso. Dra. Vanessa, destaca que o próximo passo será a
negociação com a SPDM, apresentando a proposta lançada por esta assembléia e
aguardar sua contraproposta. Dr. Vânio Lisboa agradece o aval que os presentes dão ao
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SIMESC, diz que daremos continuidade conforme deliberado. Sem mais manifestações,
encerra-se a Assembléia, e eu, Juliana da Silva, funcionária do Simesc, lavro a presente
ata que vai por mim assinada.

Florianópolis, 03 de dezembro de 2015.
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