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Gratificação de Desempenho e
Produtividade Médica já é lei
O governador do estado, Luiz Henrique da Silveira sancionou, no dia 16, a Lei 13.996, que institui a
Gratificação de Desempenho e Produtividade Médica, proposta através do projeto de lei 354/2006. O
projeto foi aprovado pela ALESC (Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina), por
unanimidade, no dia 28 de março, e tem seus efeitos retroativos a 1º de março.
Agora, o valor inicial (piso acrescido da GDPM) dos médicos ocupantes de cargos efetivos, com
jornada de 20 horas semanais, será elevado para R$ 3.600,00, utilizando os recursos financeiros que
eram destinados ao pró-labore, o qual deixará de ser pago aos médicos servidores públicos estaduais.
A lei foi baseada em proposta elaborada pelo COSEMESC (Conselho Superior das Entidades
Médicas do Estado de Santa Catarina) e acatada pelo governo do estado, que foi apresentada e
aprovada em assembléia histórica dos médicos, realizada no dia 18 de outubro – Dia do Médico - do
ano passado.

Paralisação do atendimento aos Planos de Saúde do Grupo UNIDAS
Os médicos que prestam serviço às empresas do grupo UNIDAS paralisaram o atendimento no
dia 02, conforme deliberação da Assembléia Geral, realizada no dia 07 de março. A decisão foi
tomada depois de quase seis meses de tentativas de negociação com os dirigentes da UNIDAS, para o
reajuste dos valores da CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos), que
atualmente tem em vigência a sua 4ª edição. A mobilização também está embasada em Resolução
do Conselho Federal de Medicina (nº 1673), a qual define a CBHPM como o referencial mínimo e ético
para remuneração de atendimento médico no sistema de saúde suplementar.
Os médicos passaram a fazer o atendimento em regime particular, mediante recibo do
prestador de serviço para ressarcimento do paciente junto a sua operadora, com os seguintes
parâmetros: CBHPM 4ª edição; consulta no valor de R$ 42,00; honorários médicos = CBHPM com
redutor de 8%; UCO (Unidade de Custo Operacional) = CBHPM com redutor de 20%.
O COSEMESC publicou nota em jornal de circulação estadual, explicando os motivos da
suspensão do atendimento aos usuários dos Planos de Saúde do grupo UNIDAS. No dia seguinte,
recebeu uma proposta da UNIDAS, aquém das reivindicações da categoria, a qual foi imediatamente
rejeitada. Novas informações serão divulgadas em Boletim do COSEMESC e nos sites das entidades
médicas catarinenses - www.simesc.org.br, www.acm.org.br e www.cremesc.org.br.

1 - Residentes - O SIMESC realizou reunião com os Médicos Residentes do Hospital Santa Isabel, de
Blumenau, no dia 26. Essa foi a primeira de uma série de reuniões com Residentes, que irá acontecer neste
primeiro semestre de 2007, a exemplo dos anos anteriores. Esses encontros têm o objetivo de apresentar o
Sindicato aos Residentes, explicar a importância da sindicalização e discutir questões relativas à categoria.
Representaram o SIMESC os Dra. Cyro Soncini e Eliane Soncini.

Médico Sindicalizado é Médico representado

SIMESC
Comunicação Interna
1ª e 2ª quinzenas de abril/2007

SIMESC reúne-se com
médicos de Araranguá
A reunião sindical realizada no dia 20 de abril, em Araranguá, deixou a perspectiva de abertura
de uma nova Diretoria Regional do SIMESC. O encontro foi solicitado pelo Dr. Jorge Luís Beluco, a
pedido dos médicos da região. Ele iniciou a reunião enfatizando a necessidade de discutir com o
Sindicato, os problemas enfrentados pelos profissionais na região. Em seguida, passou a palavra ao
Presidente do SIMESC, Dr. João Pedro Carreirão Neto, que apresentou a entidade, falou sobre a sua
representatividade junto aos médicos, os serviços prestados e os meios de comunicação do Sindicato,
tais como o Boletim Médico, a Comunicação Interna e a Home Page.
Dr. João Pedro falou, ainda, sobre as lutas e conquistas do SIMESC e sobre a parceria entre as três
entidades médicas do estado SIMESC, ACM (Associação Catarinense de Medicina) e CREMESC
(Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina).
O advogado do Sindicato, Dr. Erial Haro, por sua vez, explicou como funciona a Assessoria
Jurídica e a Defensoria Médica e citou exemplos de casos atendidos pelo Departamento Jurídico do
Sindicato. Também fez recomendações sobre como agir em alguns casos mais comuns e esclareceu
dúvidas apresentadas pelos médicos. O Primeiro Secretário do SIMESC, Dr. Odi Oleiniscki, falou sobre a
importância da sindicalização e contou sobre as reuniões realizadas pelo Sindicato em todas as
regiões do estado.
Ao encerrar a reunião, Dr. Carreirão sugeriu a criação de uma Diretoria Regional em Araranguá,
abrangendo os seguintes municípios: Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo,
Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul,
São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo. Também explicou quais os trâmites necessários para a
criação da DR.
Os médicos mostraram-se interessados e manifestaram intenção de contribuir para o aumento
do número de filiados na região. Dr. Beluco agradeceu a presença de todos, em especial do Sindicato,
e garantiu apoio na luta da categoria. Representaram o Sindicato na reunião regional de Araranguá,
além dos Drs. João Pedro e Odi, as Dras. Zulma Carpes e Anamar Brancher.

2 - ENEM 2007 - Está marcado para os dias 06 a 08 de junho, em Brasília, o XI ENEM (Encontro
Nacional das Entidades Médicas), promovido pela FENAM (Federação Nacional dos Médicos), AMB
(Associação Médica Brasileira) e CFM (Conselho Federal de Medicina). Participarão 150 delegados de
cada entidade. Os assuntos a serem debatidos estão sendo deliberados pelos Pré-ENEMs, que
acontecem nos meses de abril e maio. Também serão utilizadas como base para debates, as
deliberações do último encontro e a carta enviada aos candidatos à Presidência da República,
durante a campanha nas eleições do ano passado.

X FEMESC
O X FEMESC (Fórum das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina) já tem data
marcada. Será nos dias 29 e 30 de junho, em Chapecó. O evento acontece todos os anos, é
promovido pelo COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa
Catarina), e está aberto a participação de todos os médicos catarinenses. As inscrições poderão
ser feitas no SIMESC, na ACM e no CREMESC. Entre os temas a serem debatidos estão a
Contratualização e o Ato Médico.

