Ata da 297ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 05/07/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: César faz os seguintes informes: 1) contato feito com os Sindicatos de Caxias do Sul
e Criciúma a respeito da FMSB, conforme decisão de diretoria em reunião passada. Quarta-feira que vem
faremos contato com Novo Hamburgo; 2) Instrução Normativa da Secretaria de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão sobre aposentadoria especial; 3) Os novos vitalícios já estão
desobrigados do pagamento das mensalidades do Simesc; 4) Apresenta ofício com a instrução normativa da
FENAM para a participação no ENEM. Leopoldo faz os seguintes informes: reunião com médicos da FAHECE
dia 15/7 no anfiteatro do CEPON sobre PCV e contratos de trabalho. Dr. Rodrigo faz os seguintes informes: 1)
Saiu sentença judicial que garantiu o direito dos médicos residentes de receberem sua bolsa até o dia 30 de cada
mês. A sentença também fixou juros e correção monetária para os atrasos nos pagamentos das bolsas em abril e
maio/09; 2) Concluído recurso ao CFM quanto à decisão do CREMESC que considerou válida a
obrigatoriedade de se prestar plantão no Regimento Interno do Corpo Clínico. Cyro faz os seguintes informes:
participou no dia 30 da reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde, onde se discutiu: 1) o
posicionamento quanto ao concurso de projetos (OS gerenciando estabelecimento público), tendo ficado
decidido pela solicitação de suspensão do edital e pelo posicionamento do CES a respeito dessa política do
governo de Santa Catarina; 2) PL 87/10 que trata do “Consórcio Público do SAMU”, tendo o Conselho
Estadual de Saúde resolvido por maioria, discutir a questão “Políticas de Urgência/ Emergências em Santa
Catarina”; 3) que fez o informe sobre Judicialização da Medicina, tema do XIII FEMESC; 4) Proposição de
Moção contra o CREMERS, que conseguiu a complementação de honorários para procedimentos do SUS em
condições diferenciadas, no município de Giruá. Informou ainda, do retorno ao trabalho dos servidores
estaduais da saúde, no dia 03 de julho, com o comprometimento do governo em discutir a reestruturação da
carreira dos servidores da saúde; que foi reativada a comissão da CBHPM pelo COSEMESC, tendo Leopoldo e
Jolnei ficado como representantes do Simesc; que a UNIMED da Grande Florianópolis custeará três inscrições
para o COSEMESC para participação do II Simpósio Internacional sobre Pagamento por Performance, que
acontecerá no dia 4 de agosto em São Paulo.
2.2 Plantão de Diretoria: Ana informa que nenhum telefonema foi recebido. O plantão permanece com Ana.
2.3 Diretorias Regionais: Diretoria Regional São Bento do Sul; Dra. Iara Marasciulo informa que esta
transferindo seu domicilio para Balneário Camboriu, portanto ficando vago cargo de tesoureiro regional.
3. Ordem do Dia:
3.1. Aposentadoria Especial: Dra. Lucila M. S. Cardoso, fez uma explanação sobre a Aposentadoria Especial,
especialmente sobre a Instrução Normativa n° 6, aplicada aos servidores públicos federais abrangidos pelo
Mandado de Injunção antes que seja homologada a PLC n° 555/2010. Essa instrução trará a possibilidade de
uma Aposentadoria Especial bem como de um acréscimo no tempo de serviço. Informou ainda as respostas
enviadas pelo Ministério da previdência Social. Dr. Paulo Fabio fez um questionamento sobre a sua situação no
Hospital Florianópolis. Cyro lê o texto da ACM sobre o assunto em pauta. Dra. Lucila concluiu que agendará
uma nova reunião com Ministério da Saúde e UFSC (HU). O tema irá para Home Page.
3.2. Boletim Médico 129: Apresentado Boletim Médico 129 com Carta de Criciúma. Revista a propaganda da
Fisicursos(revogada revolução CFM 1500/98 pela Resolução n° 1938/2010 CFM).
3.3. Inauguração novo espaço físico - homenagem aos vitalícios (José Caldeira F. Bastos (Florianópolis)/
Paulo Ferreira Lima (Florianópolis)/ Vendramin Antonio Silvestre (Tubarão)/ Luis Carlos Lins
(Blumenau): Ficou decidida à data de 26 de julho para homenagem aos vitalícios, ocasião em que será inaugurada
a reforma do anexo.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: ENEM/ Média e Alta Complexidade/ Concurso de Projetos.
5. Assuntos informais: Nada discutido.
(Ata redigida por César Ferraresi, Secretario Geral e Renato Polli, Diretor de Imprensa e Divulgação da Diretoria
Executiva do SIMESC).
Florianópolis, 05 de julho de 2010.

