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Médicos farão Assembleia Geral para 
votar proposta do Plano SC Saúde 

 

-Cumprindo prazo estatutário, Assembleia foi 
convocada para dia 6 de fevereiro, com indicativo 

favorável da proposta pelo COSEMESC – 
 

Dirigentes do COSEMESC estiveram reunidos nesta sexta-feira (27 de janeiro), 

na sede da ACM, em Florianópolis, e cumprindo prazos estatutários 

agendaram Assembleia Geral de Médicos para o dia 6 de fevereiro, às 20 

horas. A categoria vai avaliar a proposta encaminhada pelo Governo, através 

da SEA (Secretaria de Estado da Administração), na última quinta-feira (26 de 

janeiro). O agendamento da plenária só foi possível após o secretário Milton 

Martini atender as solicitações das entidades médicas de alteração do texto da 

proposta inicialmente apresentada em 19 de janeiro, referente à remuneração 

médica pelo SC Saúde. 

 

A informação da data da Assembleia foi repassada ao secretário durante a 

reunião, pelo coordenador do COSEMESC, Aguinel José Bastian Junior, que 

também sugeriu uma nova prorrogação do prazo de cadastramento dos 

médicos ao plano, até que seja realizada a plenária da categoria. Para definir 

essa questão, ficou agendada para segunda-feira (30 de janeiro), nova reunião 

entre o coordenador do COSEMESC e o secretário. O plano passa a vigorar a 

partir de 1 de fevereiro e é de interesse de todos que a assistência aos 

servidores seja garantida com uma ampla rede de atendimento em todo 

estado. 

 

Com a nova redação, a proposta do Governo do Estado contempla a adoção 

da CBHPM VIGENTE como parâmetro de remuneração dos honorários 

médicos (iniciando com banda redutora de até 20%) e um cronograma com 

datas definidas para a implantação da CBHPM PLENA (sem banda redutora) 



em 2014. A proposta também define os valores das consultas médicas e 

estabelece o mês de fevereiro para os reajustes anuais, além de incluir a 

participação de um membro indicado pelo COSEMESC na Comissão de 

Acompanhamento do SC Saúde, com acesso às informações dos indicadores 

de equilíbrio econômico-financeiro do plano. 

 

2012: O ano do Resgate da Dignidade Médica. 
 

 

ASSEMBLÉIA GERAL DE MÉDICOS 

COMPAREÇA !! 

 

Data: 06/02/2012 - Segunda-feira 

Local: Associação Catarinense de Medicina 

Horário: 20:00h 

 

Pauta: 

 

• Posicionamento dos médicos em relação à proposta do SC-Saúde 

• Estratégias de paralisação de atendimento dos planos que não têm acordo 

com o COSEMESC 

• Assuntos gerais 


