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COSEMESC

Dirigentes das Entidades Médicas planos de saúde do Grupo, com a entidades Médicas) durante a reunião, 
catarinenses reuniram-se com a Supe- adoção da 4ª edição da CBHPM (Clas- as autogestões que não acatarem o 
rintendência da UNIDAS (União Naci- sificação Brasileira Hierarquizada de acordo firmado até o dia 30 de setem-
onal das Instituições de Autogestão Procedimentos Médicos). Conforme bro, terão os atendimentos suspensos 
em Saúde) no último dia 21 de setem- aprovado em Assembléia Geral reali- a partir do dia 1º de outubro de 2007 e 
bro, para tratar das pendências do zada em 15 de maio passado e reafir- os serviços serão prestados mediante 
acordo firmado junto à classe médica m a d o  p e l a s  l i d e r a n ç a s  d o  recibo para ressarcimento dos pacien-
no reajuste dos valores pagos pelos COSEMESC (Conselho Superior das tes junto aos planos de saúde.

• Dia 28 de setembro de 2006, COSEMESC envia primeira 
proposta de reajuste para o Grupo UNIDAS.

• Dia 08 de novembro, primeira reunião com o Grupo UNIDAS.

• Dia 22 de novembro, segunda reunião com o Grupo UNIDAS.

• Dia 27 de novembro, reunião com Sociedades de Especialida-
des respalda que as negociações devem ser feitas pelo 
COSEMESC.

• Janeiro 2007: Não houve contato por parte da UNIDAS, ape-
sar de diversas solicitações feitas pelo COSEMESC.

• Dia 18 de janeiro, COSEMESC envia ofício convidando a 
UNIDAS para reunião no dia 24 de janeiro. 

• Dia 05 de fevereiro, COSEMESC envia ofício reivindicando o 
agendamento de uma reunião com urgência.

• Dia 15 de fevereiro, UNIDAS envia resposta para o COSEMESC.

• Dia 22 de fevereiro, COSEMESC envia ofício para UNIDAS, 
não aceitando a proposta recebida.

• Dia 1º de março, acontece nova reunião no escritório da UNIDAS.

• Dia 07 de março, acontece nova Assembléia Médica, que 
decide pela suspensão dos atendimentos ao Grupo UNIDAS, 
a partir do dia 02 de abril.

• Dia 19 de março, reunião com as Clínicas da Grande Florianópolis.

• Dia 2 de maio, nova reunião sobre negociação da UNIDAS.

• Dia 07 de maio, UNIDAS encaminha nova proposta.

• Dia 15 de maio, Assembléia Geral de Médicos aprova propos-
ta da UNIDAS e decide, por unanimidade, finalizar a suspen-
são do atendimento.

Entidades Médicas cobram cumprimento
de acordo junto à UNIDAS

-Planos que não acatarem acordo terão atendimentos suspensos a partir de 1º de 
outubro e serviços serão prestados mediante recibo para ressarcimento posterior-

• O valor da consulta médica passa a ser de R$ 
40,00, para as consultas realizadas a partir de 1º 
de Agosto de 2007, a ser acatado por todas as 
filiadas. 
• Implantação da CBHPM 4ª edição com os reduto-
res de -18% para os portes e -28% para Unidade de 
Custo Operacional - UCO, para procedimentos 
realizados a partir de 1º de outubro de 2007.

ASSEFAZ, CAPESESP, CAIXA, CELOS, CONAB, 
ELETROSUL, ELOS, EMBRATEL, FASSINCRA,  
MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO, 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PROASA, 
PRÓSAÚDE-ALESC e TRACTEBEL ENERGIA.

CASSI, CORREIOS, FUNSERVIR, PETROBRÁS e 
SESEF, comprometem-se a apresentar ao 
COSEMESC, até o dia 30.09.2007, cronograma de 
implantação da CBHPM 4ª edição. 
Observação: A GEAP encaminhou proposta de 
implantação da CBHPM (4ª edição) a partir de janei-
ro de 2008.

Acordo firmado 

Planos que já firmaram acordo

Planos ainda sem acordo

Histórico das Negociações com a UNIDAS
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A Lei Estadual 13.996, que instituiu de primeiro grau, gestação, férias e sob alegação da falta de provimen-
a GDPM (Gratificação de Desem- licença-prêmio, levando-se em to legal, desconsiderando o que 
penho e Produtividade Médica), conta a média aritmética dos valo- define o Artigo 1º da Lei: "Fica insti-
ainda apresenta alguns desacer- res percebidos nos 12 (doze) tuída, a partir de 1 º de março de 
tos no pagamento aos médicos meses imediatamente anteriores 2007, a Gratificação de Desempe-
servidores públicos estaduais. As ao afastamento". nho e Produtividade Médica, devi-
dificuldades vêm sendo denuncia- da aos servidores ocupantes do • O descumprimento do valor míni-
das pelas entidades médicas cata- cargo de Analista Técnico em Ges-mo da GDPM a todos os médicos 
rinenses, unidas através do tão e Promoção de Saúde, na com-servidores públicos em efetivo 
COSEMESC, cobrando dos gesto- petência de Médico, lotados e em exercício nas unidades de saúde 
res da Secretaria de Estado da exercício nas unidades próprias de sob a gestão do Estado conforme 
Saúde (SES) solução para as saúde sob gestão do Estado".prevê o Artigo 3º da Lei: "A produti-
seguintes situações: vidade será aferida por pontos, Na busca do entendimento e da 
• A falta de pagamento da GDPM considerando-se como limite míni- efetiva resolução dos problemas, 
para profissionais em períodos de mo 60 (sessenta) pontos e como os presidentes da ACM, Dr. Genoir 
férias, licença e outros afastamen- limite máximo 100 (cem) pontos". Simoni, do CREMESC, Dr. Anastá-
tos, desconsiderando o Artigo 5º da cio Kotzias Neto, e do SIMESC, Dr. • O não pagamento da GDPM aos 
Lei, que determina: "A gratificação João Pedro Carreirão Neto vêm servidores de algumas unidades de 
de que trata esta Lei será devida negociando pontualmente com os saúde, como a antiga Policlínica de 
nos afastamentos por motivo de gestores da SES, exigindo o respe-Referência Regional, SAMU, Regi-
saúde própria, do cônjuge ou de ito à Lei sancionada pelo Governo onais de Saúde e outras, que não 
pessoa da família com parentesco do Estado. foram contemplados com a GDPM 

Médicos buscam acertos no pagamento
da Gratificação de Desempenho e Produtividade 

A criação da GDPM (Gratifica- ção (menos de 5%) ainda estão da GDPM foi fruto da atuação 
ção de Desempenho e Produti- sendo estudadas medidas que das instituições médicas de 
vidade Médica) representa possibilitem a recuperação dos Santa Catarina, que recebeu o 
ganho salarial a pelo menos valores, através de negociação apoio pessoal do Governador 
90% dos médicos servidores junto à SES. Além dos ganhos do Estado, Luiz Henrique da 
públicos estaduais, enquanto salariais, a GDPM representa Silveira. Através da ação dos 
cerca de 5% dos profissionais uma importante vitória nas dirigentes do COSEMESC, a 
mantêm seus vencimentos inal- melhorias profissionais dos classe esteve mobilizada duran-
terados com a nova sistemática médicos, na medida em que os te todo o processo de negocia-
de remuneração implantada valores incidem nas férias, 13º ção, de maneira especial com-
pela Secretaria de Estado da Salário e para o cálculo da apo- parecendo às Assembléias 
Saúde (SES). Ao pequeno sentadoria, o que antes, com o Gerais convocadas para discutir 
grupo de médicos que teve algu- pró-labore, não acontecia. o tema e deliberar sobre o movi-
ma perda com a nova gratifica- mento médico.A aprovação do Projeto de Lei 

GDPM representa melhorias 
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