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O escritório Lucila Cardoso & Garcia Advogados Associados entrou com a reclamação judicial, protocolada sob o nº. 9842, junto ao STF, no dia 01/02/2010, contra
o Ministério da Saúde para que o mesmo cumpra a decisão do Mandado de Injunção.
O Ministério da Saúde, atualmente, acolheu um recurso interposto por um médico,
para que seja revisto o ato administrativo que obstou a análise de seu pedido de aposentadoria especial para que o mesmo possa ser, quando houver a normatização do
assunto pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, analisado com base
no art. 57 da Lei nº. 8.213/91.
O escritório também pretende entrar junto ao STF, com a mesma Reclamação Judicial, contra a Prefeitura Municipal de Florianópolis, que também se nega a cumprir o
referido Mandado.
Providências Administrativas que estão sendo tomadas pelo SIMESC:
O Presidente e a Assessora Previdenciária do SIMESC já entraram em contato
com o IPREV (Instituto de Previdência de Santa Catarina), para que seja agendada
uma nova reunião com o presidente para tratar da operacionalização do Mandado de
Injunção para concessão das aposentadorias especiais junto à Secretaria de Estado da
Saúde de Santa Catarina.
O Sindicato dos Médicos, através de sua Assessoria Previdenciária, encaminhou
ofício para o Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento e Gestão e para o Ministério da Previdência Social, solicitando que informem aos órgãos competentes
sobre o conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal para que os servidores
possam exercer seu direito de requerer o benefício de Aposentadoria Especial, mas
ainda não obteve resposta.
Alertamos aos médicos que não aceitem que o cálculo da Aposentadoria Especial seja decorrente das médias dos salários desde 1994, pois ele deverá ser análogo
à Aposentadoria Integral por Tempo de Contribuição no serviço público, ou seja, o
último salário. Informamos ainda, que o médico que já possui 25 anos de tempo de
serviço especial, se quiser, já poderá entrar com pedido de aposentadoria mesmo
sabendo que os órgãos a que prestam serviços estão negando. Se assim o fizer, garantirá futuramente, administrativa ou judicialmente o início de sua aposentadoria
caso ela seja concedida.
A Assessoria Previdenciária do SIMESC está estudando a possibilidade de entrar
com Ação Ordinária para reverter esta forma de cálculo. Pretende também oficiar ao
IPREV sobre o acréscimo de 20% no tempo de atividade considerada especial para o
homem, quando o correto seria o percentual de 40%.
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA
(Dra. Lucila Moura Santos Cardoso – OAB/SC 2819/B)
Horários:
Terça: das 11h00 às 12h00, na sede do Sindicato
Quarta: das 17h00 às 18h00, na sede do Sindicato
Por agendamento, na sede da ASSEPREV- Assessoria e Consultoria Previdenciária
Contatos: (48) 3223-1030/1060 e 3028-4085 ou simesc@simesc.org.br
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Dia 01
Posse da Diretoria do CREMESC

Destaques de Fevereiro
Imposto de Renda

Os diretores Cyro Soncini e Gilberto da Veiga participaram da posse da nova Diretoria do
CREMESC, que tem como presidente o Dr. José Francisco Bernardes.
Dia 11
Definido pagamento do sobreaviso médico e aumento da hora plantão
O Sindicato esteve presente na Assembléia Geral Extraordinária do Corpo Clínico do Hospital
e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. Mais informações em www.simesc.org.br
Dia 12
Reunião do COSEMESC sobre a GDPM
No dia 12/02, Diretores Gerais, Clínicos e Técnicos dos Hospitais da Rede Pública Estadual
reuniram-se com os dirigentes do COSEMESC para debater os critérios da GDPM. Mais informações em www.simesc.org.br

Dia 23
Assembléia Geral em Lages
O SIMESC esteve em Lages, no dia 02/02, cumprindo uma extensa agenda de compromissos
em defesa dos interesses dos médicos do Corpo Clínico do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Dando encaminhamento aos trabalhos, no dia 23/02, durante a Assembléia Geral Extraordinária Estadual, os médicos presentes (por decisão unânime) resolveram mantê-la em aberto
até o dia 01/03. Mais informações em www.simesc.org.br
Dia 24
Ações são definidas durante reunião do COSEMESC
No dia 24/02, membros do COSEMESC reuniram-se, na sede do SIMESC, para discutir, entre
outros assuntos a reunião com os diretores das unidades hospitalares da SES, o encaminhamento da proposta da CBHPM para os planos de saúde e os temas das mesas do XIII FEMESC, que acontecerá este ano em Criciúma. Além dos representantes do SIMESC, da ACM
e do CREMESC, estavam presentes representantes do SIMERSUL e da Associação Catarinense de Medicina de Criciúma - Regional Médica da Zona Carbonífera . As definições estarão disponíveis futuramente em www.simesc.org.br
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A hora de acertar as contas com o Leão está chegando. O médico sindicalizado que está em dia com a tesouraria poderá utilizar a Assessoria Contábil, um dos
serviços oferecidos pelo SIMESC, para fazer o seu Imposto de Renda de 2010.
O IR é um tributo que incide sobre os rendimentos provenientes de qualquer origem e deve
ser declarado anualmente para a Receita Federal por todos os brasileiros que possuem CPF.
O prazo para entrega dos documentos à Assessora Contábil, Katiane Moro Silva, encerra no
dia 23 de abril. A documentação deverá estar completa, caso contrário não será possível
efetuar a declaração.
Mais informações, inclusive os horários de atendimento da Contadora, estarão disponíveis em
www.simesc.org.br ou através dos telefones (48) 3223-1030/1060.

