COMUNICAÇÃO INTERNA 58/2005
2ª Quinzena de janeiro de 2005

Os médicos e os novos gestores municipais O
SIMESC alerta a categoria médica para que esteja atenta ao desenrolar dos
acontecimentos nos municípios de SC. Por má fé ou desconhecimento, muitos
dos novos gestores (e alguns antigos) têm desconsiderado os compromissos
assumidos com os médicos, em diversas situações. Alguns têm a desfaçatez
de dizer que “compromissos da gestão passada não precisam ser honrados
agora”, como se os acordos firmados não tivessem sido feitos com as
Prefeituras.
O Sindicato dos Médicos está a seu lado.
Comunique os problemas existentes. Lute por seus direitos.
Dê visibilidade ao que ocorre.
Uma Prefeitura sem palavra não pode continuar enganando médicos.

Ações Coletivas
Os médicos filiados ao Sindicato que quiserem participar das ações coletivas abaixo
relacionadas devem entrar em contato com o Departamento Jurídico, portando os documentos
necessários. Estas informações estão à disposição na home page do SIMESC –
www.simesc.org.br.

CORREÇÃO DO FGTS - Esta demanda é para os médicos que trabalharam como
empregados, com o devido registro na Carteira de Trabalho, no período de 1987 até 1992. Tais
médicos podem propor ação requerendo a correção dos expurgos inflacionários da época. Há
necessidade de obter os extratos da conta vinculada, que devem ser requeridos na instituição
bancária onde foram depositados (observar na CTPS, banco e agência).
ATRASO SALARIAL - Os médicos que são ou foram servidores públicos estaduais
em Santa Catarina, podem ter sua remuneração do período de 1994 a 1998. Para
isso, são necessárias as cópias dos holerites daquele período, em especial de
outubro,
novembro
e
dezembro
de
1998.
AUMENTO DOS MILITARES - Para os médicos servidores públicos federais, civis, é
devido o aumento de 28,86%, o qual havia sido concedido somente aos militares, em
1993. Para tanto, há necessidade de um contracheque de qualquer época, e
comprovantes de que já prestava serviços em 1993. Oportunamente outras ações
serão ajuizadas.

De Bem com o Leão
Faça sua declaração de renda no Sindicato. Além de você
não pagar nada*, verá que com a Assessoria Contábil do
SIMESC o Leão é manso...
Estaremos recebendo os documentos contábeis até o dia 08
de
abril. É importante você saber que as contribuições pagas ao Sindicato e às
entidades médicas podem ser abatidas em seu livro caixa.
*médicos filiados

Maiores informações pelos fones: (48)223-1060 ou 223-1030,
ou ainda, pelo e-mail simesc@simesc.org.br.

1 – Audiência com Secretário da Saúde de Florianópolis – O COSEMESC teve
audiência, no dia 18, com o Secretário Municipal da Saúde de Florianópolis, Dr. Walter da
Luz. Na oportunidade, foram tratados quatro assuntos principais: fiscalização do Posto 24
horas dos Ingleses; situação dos médicos com Dedicação Exclusiva; desigualdade salarial
dos médicos que atuam no PSF (Programa Saúde da Família); nomeação de Diretor Técnico
na Prefeitura. Participaram da audiência pelo SIMESC, os Drs. Cyro Soncini, César
Ferraresi e Valdir Ferreira e pelo CREMESC a Dra. Marta Muller. Também estava presente
o Dr. Miguel de Patta. Na avaliação dos diretores do Sindicato, a audiência foi bastante
positiva, já que o Secretário mostrou-se interessado em discutir com as entidades a situação
dos médicos que atuam na Prefeitura de Florianópolis.
2 – Repasse às DRs – No dia 26, o SIMESC efetuou o repasse financeiro
referente ao segundo semestre de 2004, às 18 Diretoria Regionais, todas em dia
com as suas prestações de contas. O valor total do repasse foi de R$ 37.728,94.
3 – Leia na Home Page do SIMESC – Quais as vantagens para os médicos se constituírem
em pessoas jurídicas na prestação de serviços? Quais as desvantagens? Que outras
alternativas o profissional tem para prestar serviços e quais as vantagens e desvantagens de
cada uma? Existe diferença na repercussão tributária na prestação de serviços pelas pessoas
jurídicas e pelas pessoas físicas? As respostas a estes questionamentos estão no artigo
“Prestação de Serviços Médicos Através de Pessoas Jurídicas e Físicas” escrito pelo
Presidente do SIMEPAR (Sindicato dos Médicos do PR) e Presidente eleito da Federação
Médica Sul Brasileira, Dr. Mário Ferrari, que também escreveu o artigo “O Regime de
Sobreaviso para os Médicos”, ambos à disposição na home page do SIMESC –
www.simesc.org.br. No site do Sindicato você encontra, ainda, informações sobre o
movimento dos médicos pela implantação da CBHPM no estado e no Brasil. Além disso,
pode dar a sua opinião sobre a implantação do Exame de Ordem para Médicos.

SIMESC oferece prêmios aos sindicalizados

Junte o útil ao agradável

Pague a 1ª semestralidade e concorra a 05 DVDs portáteis
Todos os médicos filiados aos SIMESC (mensalistas, semestralistas
e vitalícios), quites com a Tesouraria até o dia 28 de fevereiro de
2005, participarão do sorteio de 05 aparelhos DVDs portáteis
O sorteio será realizado no dia 07 de março de 2005,
às 20 horas, na sede do SIMESC.

Um Sindicato Forte se faz com a Participação de
Todos!
Filie-se ao SIMESC! Permaneça Filiado!
Obs.: os integrantes da Diretoria Executiva, DRs e Conselho Fiscal do SIMESC não participarão do sorteio

