Ofício COSEMESC 012/2016
Florianópolis, 19 de dezembro de 2016.

Sr. Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis - Gestão 2017 a 2021

Vimos por meio deste documento expressar nossas ideias e preocupações em relação à
Saúde Municipal e ao SUS de Florianópolis.

1. Valorizar o Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar uma gestão pública 100% SUS, sem
a participação das Organizações Sociais (OSs) ou intermediários na gestão, com ingresso de médicos e
demais profissionais de saúde por meio de concurso público.
2. Assegurar que os médicos que trabalhem na Prefeitura sejam devidamente inscritos no
Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina (CRM - SC).
3. Garantir o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde ordenada pela Estratégia Saúde
da Família (ESF), oportunizando o acesso da população a um sistema público de saúde, com gestão de
qualidade, garantindo a proporção de 2.000 habitantes por equipe de Saúde da Família em áreas de
interesse social, e 2.500 habitantes nas demais - resolução aprovada na 9ª Conferência Municipal de Saúde.
4. Investir o percentual mínimo de 20% do orçamento municipal em ações e serviços de
Saúde em 2017, conforme deliberação da 9ª Conferência Municipal de Saúde.
5. Garantir o pleno funcionamento das Policlínicas Municipais da Saúde com a devida
reposição dos médicos especialistas por meio de concurso público.
6. Valorizar e qualificar o trabalhador da saúde, garantir a criação e implantação de um
Plano de Carreira e Vencimentos para os médicos estatutários do quadro municipal e garantir adequadas
condições de trabalho, tornando o município um local atrativo para o vínculo público dos profissionais
médicos, considerando as seguintes iniciativas em andamento:
* adoção do Piso Nacional dos Médicos sugerido pela Federação Nacional dos Médicos
(Fenam) para o vencimento inicial da categoria.
* manutenção da carga horária especial para médicos de 20 horas semanais, com
possibilidade de ampliação para 30 e 40 horas, em toda a rede municipal.
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* correção da proporcionalidade entre a gratificação de especialidade médica para os que
trabalham 20, 30 e 40 horas.
* incorporação de 100% da gratificação do Estratégia Saúde da Família (ESF) e da
gratificação de especialidade médica.
* ampliação da carga horária de educação permanente para 8 horas semanais.
* fixação do número máximo de 10 plantões mensais para os médicos das Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs), que cumprem o regime de 40 horas semanais, salvo acordo firmado entres as
partes.
* estabelecimento do número de médicos em cada UPA em 21 clínicos, 14 pediatras e 7
cirurgiões, devendo ser realizadas contratações emergenciais quando necessário, mas priorizando sempre a
realização e o ingresso por concurso público

7. Ampliar o número de profissionais de saúde mental (psiquiatras e psicólogos) na Atenção
Primária a Saúde e aumentar o número de Centros de Apoio Psicossocial (CAPS).
8. Garantir a manutenção da internet para toda a rede municipal de saúde, inclusive
consultórios, para fins de busca de informações relevantes para o pleno cuidado em saúde e a manutenção
de uma comunicação virtual entre os profissionais de saúde e com a comunidade.
9. Rever o Programa de Residência Médica da Secretaria Municipal de Saúde.
10. Garantir a segurança dos profissionais em todas as unidades de saúde, com especial
atenção às UPAs.
11. Garantir que a Secretaria Municipal de Saúde seja a plena gestora do Fundo Municipal
de Saúde, conforme a legislação vigente.
12. Garantir o pagamento em dia da parte patronal da Previdência Municipal, além de
quitar a dívida existente.
13. Assegurar que a arrecadação auferida a título de Contribuição Sindical paga pelos
médicos seja revertida em favor do SIMESC.
14. Oportunizar local adequado para realização de procedimentos cirúrgicos pelos
cirurgiões da média complexidade.
Na qualidade de cidadãos, lembramos a necessidade de permanente atenção dos gestores
municipais às seguintes demandas:
* Desenvolvimento econômico
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* Desenvolvimento urbano planejado e sustentável
* Educação
* Esporte, cultura e lazer
* Meio ambiente
* Mobilidade urbana
* Saneamento básico
* Segurança
* Tratamento e destino adequado do lixo
* Turismo

Agradecemos por esta oportunidade de estabelecermos um diálogo e esperamos que esta
nova gestão possa primar pela garantia dos princípios democráticos e pelo fortalecimento do Sistema Único
de Saúde e do nosso município.

Atenciosamente,

Rafael Klee de Vasconcellos

Antônio Silveira Sbissa

Luiz Carlos Espíndola

Presidente da ACM

Presidente do CRM-SC

Presidente da ACAMESC

Vânio Cardoso Lisboa
Presidente do SIMESC
Coordenador do COSEMESC
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