Ata da 376a Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012.
Data: 04/06/2012. Hora 19h30min Local: sala de Reuniões do SIMESC.
Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada após retificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Vânio informa sobre comentário favorável do apresentador Renato Igor acerca do
Programa Conversas Cruzadas, onde o presidente do Simesc, Cyro Soncini, denunciou a falta de recursos
humanos para a Saúde. Zulma informa sobre a conclusão dos trabalhos da comissão de desoneração para a
gratificação do PSF da Prefeitura Municipal de Florianópolis e Ana complementa informando que amanhã
haverá assembléia da categoria na Câmara de Vereadores da capital. Cyro faz os seguintes informes: 1. que
para o XV FEMESC que acontecerá nos dias 29 e 30 de junho na ACM, a coordenadora Terezinha estará
providenciando as reservas nos hotéis e as inscrições. Solicita à jornalista Carla que tão logo a programação
esteja definida que iniciemos a divulgação do evento. Todos os diretores e novos diretores receberam e-mail
lembrando o evento; 2. que recebemos convite para participar da IV Jornada Catarinense de Oncohematologia
Pediátrica que ocorrerá nos dias 21 e 22 de junho próximos e 3. que o movimento RH para a Saúde, com abraço
no Infantil no dia 06 de junho das 10 horas às 12:30 horas, será um evento de presença e que contatos estão
sendo mantidos para sensibilizar a todos. Pede aos diretores que compareçam. Informa que a mídia (rádio e TV)
abriu espaço para várias entrevistas.
2.2. Plantão de Diretoria:. Sônia envia informe de telefonema recebido de colega da Prefeitura Municipal de
Florianópolis, com demanda jurídica, tendo sido encaminhada e atendida a contento. Eliane assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais:
3. Ordem do Dia:
3.1. Questões jurídicas:
. São Miguel D’Oeste – pregão presencial: Por ação do Simesc a Prefeitura daquele município suspendeu a
contratação de médicos por pregão presencial.
. “Vaga Zero”: ação contra Estado/União? / provocar CFM? (questão ética): O Simesc tentando embasar a
conduta a adotar em relação à Portaria 2048/02 (vaga zero), fez consulta ao Cremesc sobre a questão ética, e no
parecer emitido em maio desse ano não houve pronunciamento nem contra e nem a favor. Dr. Erial diz caber
uma ação judicial contra o Estado, pioneira no seu julgamento, pela não contratação de leitos privados para
resolver o vaga zero. O Simesc preparará ação mandamental contra o Estado.
. SAMU: Decisão TCE ref. Denúncia Simesc (contratações sem concurso no SAMU) – Ação Civil
Pública?: O TCE reconheceu a denúncia perpetrada pelo Simesc em 2008, com aplicação de multas aos
Secretários da pasta da Saúde à época, contudo, por solicitação dos envolvidos, novos prazos foram concedidos
para regularizar a situação (contratação por concurso público). Dr. Erial sugere que o Simesc leve o acórdão do
TCE para a instância judicial ou ao TRE por se tratar de ano eleitoral. Por conta da possibilidade de o SAMU
vir a ser gerenciado por OS e também pelo fato de ter sido concedido novo prazo para regularização (até
outubro de 2012), vamos ficar no aguardo.
. Médicos do Estado: questões ref. Folha de pagamento / HP deve incluir GDPM?: Várias questões foram
debatidas e os esclarecimentos feitos pelo Dr. Ângelo. Vamos acompanhar o questionamento já feito ao
Judiciário por outro advogado, sem obtenção de liminar.
. MP 568/2012: Há uma atividade programada para acontecer em nível nacional no dia 12 de junho.. O Simesc
vai tentar construir uma agenda conjunta com o Cosemesc nas ações em prol da categoria médica. Acreditamos
que a atuação deverá ser articulada politicamente junto à Câmara Federal para que sejam retirados os artigos da
MP que remetem à categoria. A nota técnica acerca da matéria enviada ao Simesc pelo SindPrevs está sendo
analisada.
Dr. Erial aproveita a oportunidade e informa que desde a sua instalação, o Jurídico Regional está fazendo 70%
das viagens programadas para a Assessoria Jurídica do Simesc. Além de mais agilidade há também economia
de recursos e menos desgaste para os advogados da sede.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: XV FEMESC (Florianópolis)
5. Assuntos Informais: Carta à colega Maristela Agostinha Santos Vieira (Conselheira Fiscal) pelo êxito
logrado em situação familiar (seqüestro da filha).
Ata redigida por Zulma Sueli Carpes da Natividade – 1ª Secretária da Diretoria Executiva SIMESC.
Florianópolis, 04 de junho de 2012.

