Ata da 294ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 07/06/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificação no corpo da mesma.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Renato informa que, assim como outros colegas, não recebeu a Gratificação de Desempenho e
Produtividade Médica (GDPM). Informa ainda que o setor de Recursos Humanos do Hospital Regional tem distribuído
orientação por escrito aos médicos sobre como proceder em caso de necessidade de esclarecimentos ou revisão da
produtividade. Sônia informa ter encaminhado ofício aos novos médicos, convidando-os a filiarem-se no SIMESC, e que
os boletos serão enviados em breve a estes médicos. Cyro informa ocorrência de reunião do COSEMESC em 01 de junho
pp, que contou também com a participação de Eliane, Vânio, César, Zulma, Ana Cristina, Gilberto e da jornalista
Andressa, e na qual o SIMESC repassou informação sobre acordo de sobreaviso firmado em Lages e sobre acordo com
UNIMED Canoinhas, que beneficiará seus cooperados com desconto da contribuição em favor do SIMESC ou da
Associação Catarinense de Medicina (ACM), excluindo deste benefício a contribuição do Conselho Regional de
Medicina de Santa Catarina (CREMESC). Nesta reunião, foram discutidos também os problemas referentes ao
pagamento da GDPM, que originou o agendamento de uma reunião entre a SES e o COSEMESC. Cyro informa ainda
que foi agendada reunião do COSEMESC na sede do SIMESC em 09/06, na qual serão discutidos os seguintes assuntos:
os problemas referentes ao pagamento do adicional de pós graduação da Secretaria de Estado da Saúde (SES); a
audiência pública que debaterá a profissão médica como carreira de Estado; a situação da UNOESC, de Joaçaba, que tem
conferido título de “bacharel em medicina” aos graduandos do curso de medicina. Cyro informa também que recebeu
parecer favorável da Assessoria Jurídica do SIMESC sobre a legalidade da atuação do INMETRO em relação à
fiscalização das balanças necessárias à prática médica. Também faz os seguintes informes: do envio do Projeto de Lei
0165/10, de autoria do Dr. Antônio Aguiar, que autoriza o poder executivo a regulamentar e consolidar a implantação de
prontuários eletrônicos; do recebimento de convites ao SIMESC para participação no Fórum de Urgência e Emergência
(Brasília, 24 de junho de 2010); para o I Fórum de Ensino Médico (Brasília, 01 e 02 de julho de 2010); para a
Macarronada Beneficente (ACM, 10 junho); para a Audiência Pública “A Profissão do Médico como Carreira de Estado”
(Assembléia Legislativa de Santa Catarina, 1 de junho de 2010). Cyro solicita que todos os diretores mantenham-se
informados sobre o andamento das negociações da Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR).
2.2. Plantão de Diretoria: Zulma informa que não recebeu nenhum telefonema durante seu plantão. O plantão foi
repassado a Ana Cristina.
2.3 Diretorias Regionais: Laguna manifesta aprovação da Ata da Reunião de Diretoria Plena ocorrida em dezembro de
2009. Tanise informa sobre reunião com acadêmicos da Univali, a ser realizada no próximo dia 18 de junho.
3. Ordem do Dia:
3.1. Carta de Timbó: Foram feitas reflexões sobre os progressos atingidos a partir da aprovação da Carta de Timbó. Em
relação à defesa e consolidação da CBHPM, foi avaliado que houve pouco progresso, sendo necessário rediscutir
estratégias de fortalecimento das medidas de implantação da tabela. Quanto à defesa do sobreaviso médico remunerado,
foi considerado que não houve progresso em relação ao pagamento através de vinculação trabalhista, e que avanços neste
sentido parecem difíceis no momento. Por outro lado, foi observado progresso em relação ao pagamento de sobreaviso
em vários municípios. Foram também identificadas várias ações em relação à defesa do médico no SUS, mas ainda com
poucos resultados. Foi ponderada a necessidade de considerar estes desafios e dificuldades na elaboração da carta a ser
gerada no XIII FEMESC, a fim de que possam ser observados maiores progressos no futuro.
3.2. Consentimento Informado: Pauta transferida.
3.3. Boletim Médico: Renato apresenta propostas preliminares da capa do próximo boletim médico, do convidado a
escrever matéria de interesse científico, e de matéria sobre residência médica. Foi sugeriro espaço com notícias sobre o
movimento da ANMR, FEMESC e Pré-ENEM. A matéria principal do boletim será a judicialização da saúde, cujo
material será baseado nas discussões do XIII FEMESC. Também foi sugerida matéria de atualização sobre aposentadoria
médica. A próxima reunião da comissão editorial ocorrerá no próximo dia 21 de junho.
3.4 Página SIMESC: Anamar apresentou conteúdos e ferramentas disponíveis atualmente na página eletrônica do
SIMESC, e foram apresentadas várias sugestões de inclusões e alterações de conteúdos, bem como combinadas
estratégias para atualização da página, com incentivo da participação dos demais diretores na elaboração dos conteúdos.
Cyro apresenta proposta de contrato de prestação de serviço para atualização da página eletrônica, que será avaliado
posteriormente.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Avaliação do XIII FEMESC. Relato do Congresso da FENAM
5. Assuntos informais: Foi discutida a questão da utilização dos vencimentos pagos aos médicos do PSF como base para o
pagamento de outros especialistas.
(Ata redigida por Ana Cristina Vidor, 2ª Secretária da Diretoria Executiva do SIMESC).

