03-2012
ATA REUNIÃO DIRETORIA REGIONAL SIMESC JOINVILLE
COM REPRESENTANTES DO SAMU
PAUTA: SITUAÇÃO SAMU – SPDM
Aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2012, a diretoria regional Simesc Joinville, situado à
Rua Dona Francisca, 260 – sala 17 – Centro, cidade de Joinville-SC, reuniram-se com
representantes do SAMU, as 20:00h para, de acordo com a convocação, discutirem os
seguintes assuntos: Dra. Silvana referiu que sua carteira de trabalho ficou retida no SPDM e os
contra cheques não foram recebidos, e receberam de salário, pouco mais de R$ 3.000,00. Foi
falado sobre a Central Reguladora ser uma Central Despachadora. Os Coordenadores vão triar
(de dia: 03 na triagem, 01 na ambulância – a noite: 02 na triagem 01 na ambulância) e que
ganhavam R$ 6.000,00 – 20h semanais, e R$ 3.600,00 – 12h semanais. Ressaltaram sobre as
horas extras e que não veio contrato, informado pela secretaria Carla – SPDM. Continuam
Plantão. Dr. Cesar Ferraresi está cuidando do caso SAMU em Florianópolis. Nos dias 28 e 29 de
agosto, Dr. Rodrigo teve reunião com os dirigentes da SPDM. Não é ilegal, mas a posição do
Simesc é contra. Os Contratos Ilegais: Simesc não concorda com terceirização, mas um
contrato legal com CLT seria melhor. A Liminar (Juiz) irregular: devolveu para o Estado. A Ação
Judicial deveria ter cumprido. Foi feita uma denúncia no Ministério Público Federal. Dra.
Silvana relatou que manteve contato com o Promotor do M.P.F, Dr. Sérgio, que quer recolher
dados do SAMU para terminar a ação. A SPDM está negociando as horas com os médicos do
SAMU. Só poderia ver salário quem tinha conta no Santander. Foi cogitado paralização perante
o Estado. A Escala não está fechada. Dois médicos pediram demissão. Dr. Niso é funcionário da
SPDM. O Ministério Público deveria ter feito o TAC (Termo Ajuste de Conduta). Foi falado
sobre o Passo-a-passo. Não tem farmacêutico, não tem acomodação adequada. Será
preparado um dossiê. Solicitar Vigilância Sanitária e CRM. Um documento feito pelo grupo. O
Ministério Público tem capacidade para resolver o problema, mas com uma postura oficial.
Médico tem muita força. SPDM não é nada sem médico. Negociação inicial via Simesc.
Celetistas: M.P.F. é bom pra resolver problema da paralização para melhorar salário. Prazo de
uma semana para documento ficar pronto. M.P.F. vai atrás do dinheiro que foi designado. A
Regulação não para, vai para outra localidade. As ambulâncias estão funcionando. Finalmente,
foi redigido, um primeiro documento, na reunião, com orientação do Dr. Rodrigo, advogado
Simesc, para iniciar esse processo.
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