Ata da 501ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 15/06/2015. Hora 19:30 horas. 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. Aury pede que o jurídico analise a Resolução CFM 2110/2014 que trata sobre a
jornada de trabalho do médico regulador, o qual quando em jornada de trabalho de 12 horas deve observar 1 hora de
descanso para cada 5 horas de trabalho. Dr. Renato Polli relata que foi enviado ofício para os membros da
ACAMESC informando que eles irão receber a Revista do SIMESC. No mesmo ato foi enviada a revista nº 148. Dr
Dimitri informa sobre atendimento de médico, do município de Palhoça, que se queixa de diferença entre o
vencimento básico do grupo. Atendido em conjunto com o jurídico, não se evidenciou razão para essa discrepância.
Abriremos diligência perante a secretaria de saúde do município. Dr. Cyro relata participação do SIMESC em
reunião do corpo clínico do Hospital Governador Celso Ramos, ocorrida no dia 9 de junho, ocasião em que foi
debatida a questão “Piso FENAM”. Nesta semana estaremos em reunião na Maternidade Carmela Dutra (dia 16) e
no Instituto de Cardiologia/Hospital Regional (dia 17), com o mesmo assunto em pauta. Na reunião do COSEMESC
ocorrida no dia 10 de junho, na sede SIMESC, os principais assuntos debatidos foram o XVIII FEMESC e o
indiciamento de alguns médicos por parte da Polícia Federal pelo não cumprimento de horários. A FAHECE
comunica que a partir da folha de maio de 2015, “passou a pagar os salários dos profissionais médicos contratados,
corrigido em 30% (base de julho de 2014), conforme previsto no Acordo Coletivo firmado com o SIMESC. As
diferenças ainda pendentes, referentes aos meses anteriores a maio, serão pagas em duas parcelas iguais,
possivelmente nas folhas de pagamento de junho e julho”. Recebemos o ofício nº 02/15, da Direção Clínica dos
Médicos da SMS Florianópolis, tratando do assunto “enquadramento funcional”. Assunto incluído na Ordem do Dia.
Fomos convidados para participar das solenidades de posse da nova diretoria do CREMESC, dia 26 de junho, e da
formatura da Medicina/UFSC, dia 17 de julho de 2015.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Roman esteve com o celular do dia 08 ao dia 15 sem ligações relevantes. O plantão
fica com Dr. Flávio até o dia 22, quando será repassado ao Dr. Vânio.
2.3. Diretorias Regionais: Nada relatado.
Ordem do Dia:
3.1. 2ª Semestralidade: Nos próximos dias 23 e 24 de junho serão enviados os boletos para pagamento da 2ª
semestralidade de 2015. Os últimos ajustes estão sendo feitos.
3.2. SPDM / SAMU Estratégia de abordagem: Dr. Cyro sugere a realização de uma assembleia com os médicos
da SPDM/SAMU, para que o SIMESC possa conduzir com a SPDM o acordo coletivo. Dr. Erial informa que os
instrumentos na esfera administrativa foram esgotados e que o próximo passo é acionar a SPDM judicialmente. Dr.
Cyro propõe o dia 7 de julho para realizar no Hotel Baía Norte assembleia com os médicos do SAMU. Aprovado.
3.3. Prefeitura Municipal de Florianópolis enquadramento: Dr. Cyro informa que o SIMESC recebeu o ofício
02/2015, do Diretor Clínico dos Médicos da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, que solicita à Diretoria
do SIMESC que reabra a Assembleia, mas com outros assuntos em pauta. Isso não é possível, pois a assembleia do
dia 26 de maio, que está sobrestada, não possui os itens solicitados em pauta; ela será reaberta após o
enquadramento feito pela prefeitura. Dr. Fábio sugere que a planilha que o Prefeito se comprometeu em entregar
com o enquadramento, seja enviada para analise dos médicos da prefeitura. Dr. Cyro propôs a realização de reunião
com o Prefeito, visando obter o melhor enquadramento possível.
3.4. Investigação HU / Florianópolis: Dr. Renato Polli apresenta as notícias veiculadas na mídia, assim como o
momento SIMESC sobre a investigação no HU. Os diretores da executiva comentaram a operação onipresença e a
nota das entidades médicas que foi publicada em jornais de grande circulação. O SIMESC está disponível para
defender os médicos sindicalizados que solicitarem o seu auxílio. Foi feito o alerta à todos os diretores presentes:
“quem quer lutar por direitos tem que cumprir os deveres”, disse o presidente.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Não haverá reunião no dia 22/6. Para o dia 29/6 será debatida a
Revista SIMESC.
5. Assuntos informais: Nada relatado.

Florianópolis, 15 de junho de 2015.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

