Florianópolis, 25 de julho de 2013.
Senhora Secretaria
O Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina
(COSEMESC), formado pela Associação Catarinense de Medicina (ACM), pelo
Conselho Regional de Medicina (CREMESC) e pelos Sindicatos Médicos de Santa
Catarina (SIMESC) e da Região Sul Catarinense (SIMERSUL), vem parabenizá-la
pela nomeação para exercer o alto cargo de Secretário de Estado da Saúde.
Os médicos catarinenses, a quem representamos, desejam muito boa sorte
no exercício de tão relevante função.
Torcemos para que as amarras e as contradições que dificultam o bom
trabalho do Gestor da Saúde sejam finalmente colocadas de lado quando da
implantação do novo modelo de gestão dos hospitais públicos catarinenses, ora em
preparação.
Desejamos que a atenção dispensada aos demais hospitais espalhados por
todo o Estado, a maioria deles atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde, tenham
por parte desta Secretaria a atenção que um sistema de “vasos comunicantes” merece.
Alertamos para o fato de que no ano de 2012 o Estado de Santa Catarina
não aplicou os 12% estabelecidos em lei para ações e serviços públicos de saúde, o que
significou a não aplicação de recursos da ordem R$ 171.173.619,00 (ouvidoria TCE /
SC).
Reafirmamos nosso compromisso de permanecermos irmanados no
Movimento Saúde + 10, em respeito a toda a população brasileira.
Por oportuno, vimos informá-la que aguardamos resposta a dois pedidos já
apresentados a esta Secretaria, há algum tempo:
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1) o aumento do valor remuneratório através da Gratificação de
Desempenho e Produtividade Médica variável (GDPM variável), pelo
cumprimento das metas estabelecidas
e
2) o pagamento da verba indenizatória (pro labore), a todos os
médicos/SES com produção de serviços superior a R$ 1.000,00 (hum
mil reais) mensais.
A categoria médica, tão importante quanto todas as demais, até agora não
teve a necessária revisão remuneratória devida para o já longínquo mês de janeiro (Lei
nº 15.695, de 21 de dezembro de 2011) .
Por esta razão, Senhora Secretária, vimos insistir na urgência da resposta
a esta importante questão, colocando-nos desde já a disposição para debater os demais
assuntos.
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