Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2015/2018
Nr.: 014-2017-JO
Data: 13 de Junho de 2017.
Horário de início da reunião: 12h
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Douglas M. Barbosa, Dr.
Cassiano G. Ucker, advogado do SIMESC Florianópolis Dr. Rodrigo M. Leal,
Dr. Robson Marcelo de Oliveira (Neonatologista da MDV), Dr. Jorge Luiz
Fernandes de Oliveira (Pediatra na MDV), médico filiado Dr. José Mansur e
Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da ata da última reunião.
2. Informes
3. Pauta
3.1 Informe sobre a reunião de 07/06 na SJM, com a pauta GRAPDEM e
Teto Remuneratório
Dirigentes do SIMESC Regional Joinville e o assessor jurídico da Entidade,
Rodrigo Machado Leal, atualizaram aos médicos com vínculos empregatícios
na prefeitura, sobre o mandado de Segurança movido pelo Sindicato
referente ao teto remuneratório. O acionamento da Justiça foi necessário pois
os médicos que têm mais de um contrato de trabalho o município e que
ultrapassam o salário do prefeito, não recebem o valor integral pelo serviço
prestado por conta da legislação. De acordo com o advogado do SIMESC,
julgamento recente no Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que será
aplicado o teto de forma isolada em cada um dos vínculos e não somando os
dois contratos. "Desta forma vamos apresentar o pedido liminar assim que
nosso recurso aportar no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), bem
como, paralelamente, marcar uma reunião com a promotoria de Joinville para
que modifique seu entendimento que determinou à prefeitura que passasse a
aplicar o teto na somatória dos vencimentos dos vínculos acumulados desde
2014", explica Rodrigo Leal.
3.2 Conferência Municipal e Estadual de Saúde, eleição para o Conselho
Municipal de Saúde
Em 09 e 10 de Junho, Drs. Cassiano G. Ucker e Tanise B.Damas
participaram, representando o SIMESC Regional Joinville, da 12ª Conferência
Municipal de Saúde/Vigilância em Saúde, que aconteceu na Unisociesc, em
Joinville, com a seguinte programação:

Foram feitas propostas a serem levadas para a próxima etapa, que será em
24 e 25 de Julho, em Mafra. Dra. Tanise B. Damas participará do evento
como delegada, representando o SIMESC. Na ocasião, foi realizada a eleição
e apresentação da nova nominata do Conselho Municipal de Saúde para a
gestão 2017-2019. SIMESC Regional Joinville foi eleito, com o titular
Dr. Cassiano G. Ucker e suplente Dr. Carlos A. Fischer.
3.3 Resposta ao pedido de parecer da MDV sobre prontuário médico
Dr. Rodrigo M. Leal deu sua opinião em relação ao tema, justificando que
isso no ..... vai contra o código de ética médico, e talvez ....penal. A dúvida do
colega gira em torno das questões legais quanto a validade do carimbo e
assinatura ter validade jurídica. Ficou como ...... do Dr. Rodrigo que a
Secretaria de Estado da Saúde faça uma portaria como solução paliativa.
Normatização. Além disso, quem deveria emitir parecer em relação a isso
seria o CRM. Orientação final do Dr. Rodrigo em relação a situação.

Colocou-se à disposição para reunir-se com a gestão da SES, caso o
processo fique muito atribulada a situação. Outro ..... seria uma conversa com
a promotoria. Levar esta questão para o SIMESC. Conversar com Dr. Vanio > direto com Dr. Marcelo. Alerta SIMESC.
Encaminhamentos:
a) Aguardar parecer do CRM. Conversar com Dr. Celso Boettcher.
b) SIMESC – Jurídico – enviar a questão ao Conselho Estadual de Saúde.
c) Dr. Rodrigo vai complementar a resposta ao parecer, recomendando que
cada um assine o seu. Levará também a questão para fazer matéria para o
site do SIMESC.
d) Dr. Douglas M. Barbosa questionará no HRHDS; levará questão para
Comissão de Prontuários do HRHDS.
3.4 Ampliação da Estratégia Saúde da Família em Joinville e realocação
de médicos, processos administrativos, solicitação de audiência com
Secretária de Saúde
Segundo Dr. Rodrigo M. Leal, precisa ter portaria, com conveniência,
finalidade e motivação. Pedir audiência com a SMS para pedir
posicionamento sobre realocação de médicos, com a pauta: Ampliação da
Estratégia Saúde da Família em Joinville e realocação de médicos.
3.5 Assuntos do Dr. Mansur: “angariar apoio moral e profissional e até
em nome de todos os colegas (a fim de preservar nossa categoria
profissional de oportunistas)...”
Dr. José Mansur colocou questão pessoal. Necessita de retratação com a
mídia. Ação contra o Estado. Solicitar a retirada dos vínculos do Google com
o nome “Dr. Mansur”. Pede apoio do Jurídico e Imprensa do SIMESC. Pede
reportagem do SIMESC sobre sua absolvição. Fazer liminar, se for
necessário. Esperar o processo findar para então fazer estes
encaminhamentos.
3.6 Chapa Direção Clínica
Dra. Tanise B. Damas informa que Dra. Luana Ferrabone afirmou, em
presença de Dr. Rodrigo, que não há problema estar respondendo a
processo. Precisa estar em dia com o CRM, financeiramente.
Este assunto será discutido na próxima semana com o delegado do CRM.
4. Assuntos Gerais
4.1 Pauta para a próxima reunião (21/06)
- Direção Clínica e Comitê de Ética no município de Joinville;
- Assuntos solicitados por Dr. Rafael Werlich: “não reajuste mínimo em
relação à inflação e com relação às mudanças inadvertidas de médicos dos
seus postos de trabalho. Outros assuntos: Teto, férias”.
Ata redigida por Dra. Tanise B. Damas e Dr. Douglas M. Barbosa

