Ata da 444ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 03/02/2014. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr. Leopoldo informa que concedeu entrevista à RIC Record, no dia 31/01/2014, falando sobre
a Resolução 338 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) que trata do fornecimento de medicamento oral para
tratamento de câncer. Dr. Fabio informa que manteve contato com as Regionais de Joaçaba e Lages reafirmando a
importância dos relatórios trimestrais. Fez também contato com as Regionais de Caçador e Mafra para receberem o
“plus”, repasses semestrais. Dr. Gilberto informa que participou da solenidade de formatura dos Residentes da
Ginecologia e Obstetrícia da Maternidade Carmela Dutra. Teve assento à mesa com direito a palavra. Participou também
de reunião com o Dr. Renato Castro (Superintendente dos Hospitais Estaduais) tratando do decreto do Estado que aborda
a GDPM e RPM. Dr. Vânio informa sobre reunião do Núcleo da FENAM com os presidentes de Sindicatos, tratando do
movimento médico para o dia 07 de abril. A FENAM vai levar a idéia de uma manifestação dentro da realidade de cada
Sindicato. Dr. Cyro apresenta boleto enviado pela FENAM, referente a Contribuição Social de 2014, a ser pago pelo
SIMESC. Houve um aumento em seu valor acima do habitualmente praticado e muito acima do reajuste do piso salarial
do médico, que foi de 5,56%. O SIMESC solicitará esclarecimentos. Apresenta também comunicado da Comissão
Nacional Pró SUS, que será anexado ao e-mail, com a ata desta reunião, para todas as diretorias.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Dimitri informa que recebeu duas ligações. Na primeira, denúncia de atraso de pagamento
aos médicos do Hospital de Gaspar – encaminhado ao Jurídico. Na seqüência, um médico do SAMU pediu informações
sobre o acordo SIMESC/SAMU.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Cyro informa recebimento de atas de três reuniões da DR de Joaçaba. Dr. Roman informa
ter recebido os relatórios trimestrais das Regionais de Caçador e Joaçaba.
Ordem do Dia:
3.1. Tesouraria Geral: A prestação de contas das regionais de Jaraguá do Sul/ Canoinhas/ Laguna já foram revisadas
pela contabilidade e tesouraria e agora estão sendo submetidos à análise do conselho fiscal.
3.2. SAMU – Acordo Coletivo de Trabalho: Dr. Cyro argumenta da necessidade de se fazer um levantamento quanto à
capacitação dos médicos que laboram no SAMU. Afirma que o acordo firmado entre o SIMESC e a SPDM tem cláusula
específica sobre o assunto. Coloca em discussão pela diretoria executiva se devemos fazer um levantamento nos moldes
sugeridos pelo Dr. Seara. Drª. Eliane pondera que tem que ser exigido da SPDM a capacitação; o que deixará o médico
mais seguro para o exercício da função. Dr. Fabio avisa que o Governo Federal tem verba para este fim (cursos de
capacitação) e deu como exemplo curso feito pelos médicos das UPAs de Fpolis.. Dr. Roman afirma que, a princípio, os
empresários não se preocupam com a exposição e capacitação do médico. A Secretaria de Estado da Saúde é que deve ser
cobrada para exigir/contratualizar com os gestores do SAMU para que os mesmos forneçam cursos de capacitação para os
seus médicos contratados. Dr. Cyro finaliza reafirmando: pensemos no levantamento e depois nos encaminhamentos.
Caberá ao Dr. César promover o levantamento das informações.
3.2. Remuneração dos Médicos da SES: Dr. Cyro tem feito contato com os Diretores de Corpos Clínico das Unidades
da SES para marcação de reuniões com o COSEMESC. O plano é se reunir com os médicos dos diversos corpos clínicos
nos dias e horários mais adequados aos mesmos. Solicitara ajuda à alguns diretores.
3.2.1. Vencimento Básico (ofício ao Governador): Dr. Cyro afirma que as reuniões do COSEMESC com os corpos
clínicos serão o termômetro da satisfação do médico do Estado com a sua remuneração. A primeira reunião já está
marcada. Será no dia 19 de fevereiro no Hospital Nereu Ramos. Dr. Cyro solicita que sejam levantados os nomes dos
colegas dos corpos clínicos e não apenas os números, pois alguns laboram em mais de um nosocômio. Já temos listagem
da “Reabilitação”. Devemos fechar um cronograma a ser aplicado a partir da segunda quinzena de fevereiro. A pesquisa
COSEMESC acerca dos Planos de Saúde tem demonstrado que deverá ser “secundário” este tema (Planos de Saúde) no
COSEMESC, em 2014, pois obtivemos menos de 200 respostas, num total de 9.000 e-mails enviados. O prazo final para
respostas ainda não encerrou.
3.2.3. Metas: Diretores se manifestam acerca de reuniões em suas unidade com o Dr. Renato Castro (Superintendente dos
Hospitais Estaduais). Várias manifestações indicam que ele está propondo alterar as metas, se valendo de artigo da lei que
permite isto, caso o percentual de médicos que atingiram as metas seja inferior a 40%. È uma tentativa de que o sistema
possa funcionar adequadamente, não trazendo mais prejuízos aos médicos. Dr. Roman refere que o Superintendente levou
ao Hospital Celso Ramos um planejamento de revisão das metas baseado nas médias de produção dos meses de fevereiro
acrescido de 20%. A produção será no mês de fevereiro, a avaliação no mês de março e o pagamento no mês de abril.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Revista SIMESC
5. Assuntos informais: Nada foi relatado.
Florianópolis, 03 de fevereiro de 2014.
(Ata redigida por Marcio Alex, servidor do SIMESC)

