Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 023-2014-JO
Data: 16 de Julho de 2014.
Horário de início da reunião: 12h30min
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana Maria Menezes de
Almeida, Dr. Carlos A. Fischer, Dr. Raul Caye Alves Jr., Dr. Pedro Stumm,
Dra. Maria Adelaide dos Santos de Deus, Dra. Ana Leticia Dalcin Lago, Dr.
Cezar Nery Iervolino Souza, advogada Dra. Leticia B. Esteche e Maiara
Ziehmann (secretária)
1. Leitura da última ata.
Feito leitura da ata do SIMESC Regional Joinville de 25 de Junho de 2014 e
aprovada.
2. Informes
3. Pauta
3.1 Teto Remuneratório
Recebemos na sede do SIMESC os médicos com dois vínculos públicos com
o município: Dr. Pedro Stumm, Dra. Maria Adelaide dos Santos de Deus, Dra.
Ana Leticia Dalcin Lago. Recebemos também o Dr. Cezar Nery Iervolino
Souza, que tem um vínculo com o Estado e um com o município. Foram
levantados os seguintes assuntos: 1) descontos que já estão sendo
realizados na folha de pagamento dos médicos com duplo vínculo com o
município, em que está sendo aplicado como teto o salário do prefeito na
soma dos dois vínculos, sendo que antes o teto era considerado
separadamente para cada vínculo. 2) Dr. Cezar trouxe o assunto de médicos
com apenas um vínculo com o município, em que o procedimento até então
era o de “guardar” o excedente ao teto, que era então pago em meses de
menor produtividade, como meses de férias e licença. A partir de agora, o
que for produzido excedente ao teto não está mais sendo pago. 3) Levantouse também a questão de vínculo com Estado e Município, em que o teto
aplicado é o de governador e prefeito separadamente para cada vínculo. A
advogada Dra. Leticia B. Esteche esclareceu várias dúvidas com relação à
parte jurídica. Dentre os esclarecimentos, ressaltou-se o ponto de que a ação
coletiva do SIMESC será com relação ao ponto 1, ou seja, os descontos que
estão sendo realizados aos médicos com duplo vínculo com o município. Os
pontos 2 e 3 poderão ser discutidos posteriormente. Repassamos aos
médicos presentes que será agendada uma reunião com a Executiva e o
Jurídico, para tratar do assunto “Teto Remuneratório”. Após fixada a data, os
médicos que prestam serviço à Prefeitura interessados na questão serão
informados e convidados a participar.
4. Assuntos gerais.
Fim da reunião às 13h30min.
Ata redigida por Dra. Tanise Balvedi Damas e Dra. Suzana M. M. de Almeida

