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Jurídico

Departamento Jurídico
A partir do dia 1º de dezembro de 2009, o Departamento Jurídico do SIMESC estará
sob a responsabilidade exclusiva do escritório Lopes de Haro e Machado Leal,
que conta com advogados competentes e com experiência na área sindical.
Os colegas até então atendidos pelo Dr. Luis Cláudio Fritzen terão seus processos
substabelecidos e acompanhados pelo escritório referido, sob a supervisão permanente do SIMESC. Aqueles que desejarem continuar sendo assistidos pelo Dr. Fritzen, a
quem agradecemos toda a dedicação enquanto esteve conosco, poderão fazê-lo, desde que as próprias custas. Para quaisquer esclarecimentos ou orientações, basta entrar
em contato conosco.

A Diretoria.
O Departamento Jurídico do SIMESC protege a relação profissional dos médicos, fazendo prevalecer seus direitos, de acordo com a legislação pertinente.
A Defensoria Médica se dá, principalmente, nas seguintes áreas:
ADMINISTRATIVA – Conjunto de princípios e normas positivas que, inserido dentro do campo do
Direito Público interno, rege a estrutura da administração pública e a atividade administrativa genericamente considerada. Engloba atuações perante o CRM, Procon e ainda processos disciplinares dentro
das repartições públicas.
CRIMINAL – Vinculado pelo conjunto de normas, penais, que se relacionam com o direito de punir.
A atuação mais corriqueira é perante Delegacias de Polícia, bem como processos judiciais, por omissão de socorro, lesões corporais, morte, cobrança de valores indevidos do SUS, etc.
TRABALHISTA – Ramo do direito que disciplina as relações de emprego, individuais e coletivos.
Além de ajuizar Dissídio Coletivo, a atuação mais comum diz respeito à reivindicação de horas extras,
sobreaviso, verbas rescisórias, etc.
CIVIL – Trata dos direitos e obrigações particulares, que dizem respeito às pessoas, aos bens e suas
relações, notadamente à ordem privada. O mais comum são as ações indenizatórias, “erro médico”,
onde pleiteiam valores a título de dano material e moral.

A Assessoria Jurídica visa apoiar os trabalhos da Diretoria e orientar os associados em questões trabalhistas e civis. Propõe ações coletivas e verifica direitos não respeitados, propondo ações administrativas e judiciais pertinentes.
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De segunda a sexta-feira, no escritório, em horário a combinar.

De segunda a quinta-feira: das 14h00 às 18h00, na sede do Sindicato.
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Contato: (48) 3223-1030 / 3223-1060 (SIMESC) e (48) 3206-8542 (escritório)

Jornalista Responsável:
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Dia 18
SIMESC reúne-se com gestores de São José

Destaques de novembro

Em 18 de novembro, o presidente, Dr. Cyro Soncini, e o assessor jurídico, Dr. Angelo Kniss, do
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SIMESC, acompanhados dos médicos vinculados à Prefeitura de São José, estiveram reunidos com o
Prefeito Municipal, o Secretário de Administração e a Secretária Municipal da Saúde tratando de assuntos de interesse da categoria médica. O Secretário da Administração trouxe à mesa o tema mais
importante do dia, que dizia respeito à equiparação salarial entre os médicos especialistas e aqueles
integrantes da Estratégia da Saúde da Família (ESF). Após várias manifestações, o Prefeito reafirmou
seu compromisso de atender a esta demanda, preferencialmente através de PCCS a ser elaborado pelo
município (contemplando todos os servidores da saúde). Matéria completa em www.simesc.org.br
Dia 19
Acadêmicos de Itajaí recebem a visita do SIMESC
No dia 19 de novembro, acadêmicos da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) estiveram reunidos com o SIMESC, representados pelos diretores Cyro Soncini, Tanise Balvedi Damas, Sônia Mello
e Eliane Soncini, além do assessor jurídico, Dr. Rodrigo Machado, e da coordenadora administrativa,
Sra. Terezinha Koerich. A reunião aconteceu nas dependências da Universidade e teve como temas a
função do Sindicato Médico, a necessidade da busca de boas condições de trabalho e remuneração, a
defensoria médica, os contratos de trabalho oferecidos aos médicos, o financiamento da saúde (EC
29), a lei que regulamenta a profissão, dentre outros. Matéria completa em www.simesc.org.br
Dia 26
SIMESC vai à Itajaí
O presidente Cyro Soncini, juntamente com os diretores César Ferraresi, Zulma Carpes e Tanise Damas, além do assessor jurídico, Rodrigo Leal, e da coordenadora Terezinha Koerich foram recebidos
em Itajaí, no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen pelos diretores regionais, Márcio
Moraes, Jorge Rebelo e Mauro Machado para participar de reunião com o corpo clínico daquele nosocômio, no dia 26/11/2009, onde além dos já citados, estiveram presentes também o Diretor Clínico, a
Diretora Técnica e cerca de 20 médicos. Os médicos do Marieta estão dando seguimento a uma negociação que se iniciou em 2005 e que naquela ocasião garantiu o pagamento do plantão presencial. No
momento estão solicitando a remuneração do sobreaviso médico e a correção dos valores da horaplantão. Matéria completa em www.simesc.org.br
Dias 27 e 28
Reunião do Conselho Deliberativo da FENAM ocorreu em Florianópolis
Representantes de diversas entidades sindicais estiveram presentes na reunião do Conselho Deliberativo da Federação nacional dos Médicos (FENAM), ocorrido nos dias 27 e 28 de novembro, que trouxe como pauta entre outros assuntos: apreciação e aprovação do Plano Orçamentário de 2010, retomada da discussão sobre Centrais Sindicais, ação da aposentadoria especial e integralidade para aposentadorias proporcionais no serviço público, local e data do Congresso FENAM 2010. O SIMESC
indicou como delegado o Dr. Cyro Soncini.
Dia 30
Florianópolis recebe a Caravana em Defesa do SUS
Depois de percorrer vários Estados chegou a vez de Florianópolis sediar a Caravana em Defesa do
SUS. O evento ocorreu, no dia 30 de novembro de 2009, no Morro das Pedras Praia Hotel, e trouxe
para debate temas como os Avanços e Desafios do SUS – 1ª Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Sistemas Universais de Saúde e Seguridade Social-, os Avanços e Desafios do SUS no
Estado e o SUS como Patrimônio Social, Cultural, Imaterial da Humanidade. Estiveram presentes
representantes do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), a diretora
geral da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Carmem Emília Bonfa Zanottto, entre outros.

