Carta de Chapecó
X FEMESC
Reunidos em Chapecó, no X FEMESC (Fórum das Entidades Médicas do
Estado de Santa Catarina), nos dias 29 e 30 de junho de 2007, os médicos
catarinenses debateram e definiram em sessão plenária as seguintes ações como
prioridades da classe:
Regulamentação da Profissão do Médico
 Manter o apoio às entidades médicas nacionais na luta pela aprovação do Projeto
de Lei 7.703/2006, que regulamenta a profissão do médico no Brasil.

Ampliar a mobilização da classe em Santa Catarina, assim como os contatos
junto aos parlamentares eleitos pelo Estado e que representam os interesses dos
catarinenses na Câmara dos Deputados, onde tramita o Projeto de Lei 7.703/2006
na atualidade.
Consórcios Intermunicipais de Saúde – CIS

Estimular a formação de Consórcios Intermunicipais de Saúde, com o devido
credenciamento junto à Secretaria de Estado da Saúde, visando à oficialização
dos CIS como agente prestador de saúde ao SUS e o pagamento dos serviços
prestados dentro do que prevê a Resolução CIB nº 035/2005 (Comissão
Intergestores Bipartite).

Exigir dos gestores de saúde que o trabalho médico vinculado ao CIS atenda as
determinações da Lei Federal 1.107 e da CIB 035/2005, que estabelecem
contratos de prestação de serviços para pessoas jurídicas e concurso público para
as pessoas físicas.

Buscar novas formas de recursos na luta por uma melhor remuneração do
trabalho médico nos CIS, tendo como modelo a CBHPM (Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos).
Contratualização junto aos Hospitais Filantrópicos

Estabelecer relações formais de trabalho (médicos e hospitais), conforme
dispositivos legais (CLT – Consolidação das Leis do Trabalho).

Buscar novas regras para a remuneração por procedimentos (tabela própria),
implicando na livre negociação entre médicos e hospitais.
 Evitar formas terceirizadas de contrato (pessoa jurídica).
TISS (Troca de Informação em Saúde Suplementar)

Apoiar as ações das entidades médicas nacionais na defesa do Código de Ética
Médica e da saúde da população brasileira.

Manter em aberto o Fórum das Entidades Médicas de Santa Catarina, com um
voto de confiança ao COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas)
para ações estaduais referentes à TISS, que serão posteriormente informadas
pelos veículos de comunicação das representações da classe.
Contratos Médicos

Manifestar publicamente que os médicos catarinenses são contra a precarização
dos contratos e em prol de todas as disposições legais.

Encaminhar ofício às Promotorias de Justiça, Delegacias Regionais do Trabalho
e Procuradores do Estado recomendando o referenciamento de adoção da Norma
Técnica Conjunta do Ministério Público sobre a contratação de médicos junto ao
PSF (Programa de Saúde da Família).
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Levar ao conhecimento dos gestores municipais de saúde as definições contidas
em leis, resoluções e atos normativos quanto à forma de contratação do trabalho
médico.
Avaliar a possibilidade e a necessidade de ações judiciais que exijam o
cumprimento dos dispositivos legais nos contratos entre gestores e médicos.

Política de Medicamentos no SUS

Exigir agilidade da Secretaria de Estado da Saúde no encaminhamento de
pedidos de medicamentos considerados excepcionais.
 Apoiar a criação de Consultoria Técnica formada pela Associação Catarinense de
Medicina, com atuação junto à Secretaria de Estado da Saúde, para a elaboração
de pareceres embasados nas Diretrizes Médicas e na Medicina Baseada em
Evidências.

Manifestar que as entidades médicas catarinenses são contrárias à abertura de
Farmácias Populares pelo Governo Federal, na medida em que comercializam
medicamentos básicos que deveriam ser disponibilizados gratuitamente à
população atendida pelo Sistema Único de Saúde.

Por voto da Sessão Plenária do Fórum, a realização do XI FEMESC
acontecerá na cidade de Fraiburgo, no ano de 2008.

Chapecó, 30 de junho de 2007.

COSEMESC – Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa
Catarina
ACM – Associação catarinense de Medicina
CREMESC – Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina
SIMESC – Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina
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