
Carta do VI FEMESC  
Laguna 

O VI Fórum Catarinense de Entidades Médicas, realizado nos dias 16 e 17 de maio de 2003, 
na cidade de Laguna, organizado pelo Conselho Superior das Entidades Médicas 

(COSEMESC), órgão representativo das entidades médicas de Santa Catarina (ACM, CRM, 
SIMESC) deliberou e apresenta à categoria médica e à sociedade catarinense as seguintes 

diretrizes: 
 

1. O COSEMESC apóia a LISTA HIERARQUIZADA DOS PROCEDIMENTOS 
MÉDICOS e a política de implantação a ser definida pelas entidades nacionais, 
regionais e municipais no Encontro Nacional das Entidades Médicas (ENEM). 

2. O COSEMESC apóia e incentiva a participação do médico na vida política 
nacional, em todas as suas instancias (conselhos de saúde, câmara de vereadores, 
assembléia legislativa, congresso nacional e governos). 

3. O COSEMESC apóia a implantação do Projeto Diretrizes, elaborado pelo CFM e 
AMB e recomenda a sua utilização, respeitando a autonomia do profissional. 

4. O COSEMESC permanecera atento as discussões a respeito das reformes do 
sistema previdenciário e recomenda os médicos a participarem dos movimentos de 
defesa para manutenção dos direitos previdenciários da categoria medica. 

5. O COMESC reitera que os médicos observem os postulados éticos em relação aos 
seus direitos e suas condições de trabalho e que esclareçam as suas duvidas junto às 
entidades medicas.  

6. Propostas do COSEMESC em relação ao Programa de Saúde da Família: 
-Intensificar a implementação das mudanças curriculares nas universidades. 
-Estimular o médico em PSF a fazer especialização ou residência. 
-Manter cursos permanentes de capacitação. 
-Divulgar direitos trabalhistas e irregularidades comuns 
-Recomendar contato prévio e exigir as condições mínimas de trabalho para exercício 
da medicina com dignidade. 
-Informar formas legais de contratação, condenando qualquer outra forma que não seja 
através de concurso público.  
-Averiguar condições irregulares 
-Recomendar aos médicos rejeitar contratos irregulares, denunciar descumprimento 
contratual e estimular a participação nos conselhos municipais de saúde. 
-Exigir a justa remuneração aos profissionais, proporcional a importância do PSF. 
-Exigir dos gestores o estabelecimento de sistema de referencia e contra-referencia ao 
programa.  

7. Próximo FEMESC: Jaraguá do Sul. 
8. Outros assuntos: 

o Aprovado grupo de trabalho, a ser organizado pela regional da AMUREL, para 
estudo de formas de apoio para o medico com intenção de participação política. 

o O sobreaviso deve ser pago. Nos casos contrários deve ser revisto o contrato, sendo 
de responsabilidade do contratante o pagamento. Em caso de paralisação devera ser 
obedecido o ritual do CREMESC. 

o Reavaliação da estrutura do FEMESC. 
 

ACM – ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA 
CREMESC - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SC 

SIMESC – SINDICATO DOS MÉDICOS DE SANTA CATARINA 
 
 

 


