Ofício 06/2014
Florianópolis, 07 de abril de 2014.

Srs. Secretários

O Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina
(COSEMESC), após reunir-se em Assembleia Geral com os médicos vinculados à
Secretaria de Estado da Saúde, comunica a aprovação da Carta de Compromisso
apresentada pelo Governo do Estado de Santa Catarina, neste pleito representado
pelos Secretários de Estado que assinam o citado documento.
Honrando o compromisso firmado na mesa de negociação, o
COSEMESC apresentou e defendeu a proposta referida, obtendo a concordância da
maioria dos presentes. Também defendemos naquela Assembleia o necessário
empenho da categoria na implantação do programa de remuneração por
produtividade (RPM), ainda que desvinculando o mesmo da premente recomposição
salarial dos médicos catarinenses.
No que se refere ao item 2 da Carta de Compromisso, necessário
deixar claro no decreto a ser publicado que o percebimento da parte variável da
GDPM para todos os profissionais médicos ativos da SES incluirá os
médicos/SES ora cedidos e trabalhando nas Unidades sob administração de
Organizações Sociais.
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Certos de que começamos um novo momento no histórico de
remuneração dos médicos catarinenses e, por conseguinte, um novo referencial de
reconhecimento de seu indispensável trabalho, reafirmamos nossa sempre pronta
atitude pró-diálogo e nossa incondicional disposição de contribuir com a construção
de uma saúde pública de qualidade para os catarinenses.

Atenciosamente

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC

Ilmo. Sr.
Derly Massaud da Anunciação
M.D. Secretário de Estado da Administração/SC
Ilmo. Sr.
Antônio Marcos Gavazzoni
M.D. Secretário de Estado da Fazenda/SC
Ilma. Sra.
Tânia Eberhardt
M.D. Secretária de Estado da Saúde/SC

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

