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Apresentação

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi uma conquista 

democrática, fruto da luta de trabalhadores, gestores da saúde 

e cidadãos por uma sociedade mais justa. 

Assim, não é por acaso que os princípios de participação e 

negociação foram incluídos no arcabouço estruturante do SUS.

Coerente com esses princípios, a negociação coletiva e 

permanente das relações de trabalho no serviço público tem se 

mostrado um importante e moderno instrumento viabilizador 

de políticas públicas.

Este instrumento é capaz de conferir melhorias nas relações 

estabelecidas no ambiente de trabalho e na qualidade dos 

serviços que são ofertados à população, respeitando os 

princípios democráticos, os princípios e normas que regem a 

Administração Pública, os preceitos éticos que regem o servidor 

público e o direito à livre organização sindical.

Além disso, a negociação coletiva faz parte dos múltiplos 

movimentos de construção e fortalecimento dos processos 

de cogestão e implementação da gestão participativa no 

Ministério da Saúde. 

São dez anos de trabalho intenso, ininterrupto e de grande 

aprendizado institucional, que temos o prazer de compartilhar 

com vocês.

Ministério da Saúde
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Sindicalismo no 
serviço público

As primeiras experiências de negociação coletiva no setor 

público só começaram nos anos 60, nos EUA e no Canadá. No 

Brasil, o sindicalismo no serviço público é um fato histórico 

recente. O sindicalismo no setor público existia, porém, não 

formalmente e sim representado através das associações 

de servidores com natureza civil, de caráter beneficente, ou 

outras formas de organizações diversas da figura “clássica” 

do sindicato, muitas das quais se transformaram em entidades 

sindicais a partir de 1988.

A condição de algumas das associações de servidores contribuiu, 

em diversos casos, para facilitar a criação dos novos sindicatos. 

Mas algumas associações permaneceram vivas, algumas 

vezes, disputando espaço com a própria entidade sindical 

recém-criada, desenvolvendo atividades representativas das 

categorias próprias do sindicato.

A Constituição de 1988 consagrou, no art. 39, o direito à 

organização sindical do servidor público estatutário, mas não 

definiu nem indicou claramente o modelo associativo-sindical 

por meio do qual este direito seria exercido.

No que diz respeito aos sindicatos, a Constituição não 

estabelece normas disciplinadoras para a organização 

sindical dos servidores públicos. Há, na Constituição de 1988, o 

reconhecimento expresso da greve como direito fundamental 
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para os servidores públicos civis, nos termos e limites definidos 

em lei, sem, entretanto, garantir o direito à negociação coletiva.

Muitas vezes, a greve ocorre pela falta de um espaço de 

negociação permanente para tratamento dos conflitos inerentes 

às relações de trabalho. Por isso, a Mesa de Negociação 

Permanente é um espaço potente de negociação do trabalho e 

de tratamento de conflitos.

Negociação coletiva e 
permanente na administração 
pública federal

O sistema de negociação permanente das relações de trabalho 

no serviço público apresenta-se como um instrumental que 

possibilita a manifestação do conflito e empresta racionalidade 

e transparência ao seu tratamento. Pressupõe a aplicação de 

uma metodologia participativa de tratamento de conflitos e 

encaminhamento de demandas pertinentes às relações de 

trabalho por meio da instituição de um conjunto articulado 

de postulados, princípios e regras destinado a estimular 

o compromisso e promover a interlocução organizada 

e institucional entre o governo e as entidades sindicais 

representantes dos servidores públicos federais.

Uma Mesa de Negociação Permanente é um espaço para a 
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construção de propostas que possibilitem melhorias nos processos 

de trabalho, com vistas à implementação das relações de trabalho.

Legislação

A negociação do trabalho é regida pelo Decreto nº 7.674, de 20 

de janeiro de 2012, que disciplina a organização do processo 

de diálogo com vistas ao tratamento dos conflitos nas relações 

de trabalho no âmbito do Poder Executivo Federal, por meio 

da negociação entre os gestores públicos e servidores públicos 

federais da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e 

Fundacional. 

Mesa Setorial de Negociação 
Permanente do Ministério da 
Saúde – MSNP/MS

A Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da 

Saúde – MSNP/MS, instalada em 25 de setembro de 2003, 

coordenada pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, 

é um fórum paritário e permanente de negociação entre 

gestores públicos e representantes das entidades sindicais dos 

servidores da área da saúde em âmbito nacional e configura-se 

como instância de caráter consensual.
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Objetivos

I. Instituir processos negociais de caráter permanente para 
tratar de conflitos e demandas decorrentes das relações de 
trabalho no âmbito do Ministério da Saúde e vinculadas;

II. Fortalecer o Sistema Nacional de Negociação Permanente 
do Governo Federal (Sinpefederal), buscando a articulação 
e a integração entre as Mesas de Negociação Nacional, 
Setoriais e Locais;

III. Tratar de temas gerais e de assuntos de interesse específicos 
da cidadania, relacionados à democratização dos serviços 
públicos em seu âmbito de competência, nos termos 
estabelecidos no “Protocolo para Instituição Formal da MNNP”;

IV. Estabelecer procedimentos e normas que ensejem 
melhorias nos níveis de resolutividade e da qualidade dos 
serviços públicos de saúde prestados à população;

V. Tratar de temas de interesse específico dos servidores da 
saúde, no âmbito do Ministério da Saúde e vinculadas, 
possibilitando a instituição de um sistema de incentivo e 
valorização do trabalho e dos trabalhadores da área de saúde;

VI. Propor a instituição de procedimentos que visem à 
melhoria das relações e condições de trabalho, no âmbito 
do Ministério da Saúde e vinculadas;

VII. Acompanhar o processo de formação e qualificação dos 
servidores do Ministério da Saúde, contribuindo com a Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde; 

VIII. Instituir Mesas Locais de Negociação nos Núcleos 
Estaduais, Hospitais e Institutos Federais, com objetivos 
semelhantes aos da MSNP/MS, após estudo técnico que 
contemple a necessidade e viabilidade de instalação de 
espaço de negociação.
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Constituição e funcionamento da MSNP/MS

A MSNP/MS é constituída por 18 membros, sendo duas bancadas: 

bancada governamental e bancada sindical. Após a revisão do 

Regimento Institucional da MSNP/MS, as bancadas passaram a 

ser compostas pelos seguintes órgãos/entidades: 

Três representantes da  
Subsecretaria de Assuntos 

Administrativos (SAA/SE/MS)

Um representante da Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da 

Educação em Saúde (SGTES/MS)

Três representantes  
indicados pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores  

em Seguridade  Social  
(CNTSS) B

A
N

C
A

D
A

 S
IN

D
IC

A
L

B
A

N
C

A
D

A
 G

O
V

ER
N

A
M

EN
TA

L

Três representantes 
indicados pela Confederação 
dos Trabalhadores no Serviço 

Público Federal (Condsef)

Três representantes 
indicados pela Federação 
Nacional de Sindicatos de 
Trabalhadores em Saúde, 
Trabalho, Previdência e 

Assistência Social (Fenasps)

Um representante da Secretaria de 
Atenção à Saúde (SAS/MS)

Um representante da Secretaria de 
Saúde Indígena (SESAI/MS)

Um representante da Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS/MS)

Um representante da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa)

Um representante da Secretaria de 
Relações do Trabalho (SRT/MPOG)

Fonte: CGESP
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A MSNP/MS realiza reuniões ordinárias periódicas bimestrais e 

as partes podem solicitar reuniões extraordinárias a qualquer 

tempo. A formalização dos resultados é registrada através de 

atas ou protocolos e suas pautas são previamente pactuadas 

entre as bancadas. Ela poderá constituir grupos de trabalho 

para discussão de temas de questões específicas, os quais têm 

por objetivo a elaboração de estudos técnicos e propostas de 

encaminhamentos que serão apreciados e deliberados pela 

MSNP/MS.

Até o momento, foram realizadas 37 Reuniões Ordinárias e 

quatro Reuniões Extraordinárias.

Mesas Locais de Negociação 
Permanente – MLNP/MS

Definem-se como fóruns permanentes de negociação entre 

governo e representantes dos servidores públicos federais, que 

tratam de temas referentes às relações de trabalho no âmbito 

dos respectivos Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde. As 

MLNP/MS integram a estrutura vertical da MSNP/MS, vinculada à 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, do Ministério da Saúde.

Em continuidade ao processo de consolidação de um sistema 

democrático de relações de trabalho no âmbito do Ministério 

da Saúde, com a implantação de espaços permanentes de 
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negociação, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, 

em 2005, instalou a Mesa Local de Negociação Permanente 

do Ministério da Saúde no Distrito Federal (MLNP/MS-DF) 

que discute temas de interesse específico dos servidores 

da saúde, no âmbito da sede do Ministério da Saúde, em 

Brasília, possibilitando a implantação de ações de incentivo e 

valorização dos servidores.

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas retomou, em 

2012, o processo de implantação das mesas locais. Houve um  

consenso na MSNP/MS para a instalação de seis mesas locais, 

até dezembro de 2013, nos seguintes Núcleos Estaduais: 

Alagoas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do 

Sul. Até o momento, foram realizadas nove Reuniões Ordinárias 

da MLNP/MS-DF.

Linha do tempo 
das conquistas

2003

• Criação do Núcleo de Relações do Trabalho

Em junho de 2003, à época Coordenação-Geral de Recursos 

Humanos, criou o Núcleo de Relações de Trabalho (NRT), 

estrutura informal com o objetivo de possibilitar a escuta dos 
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trabalhadores do MS e dar os encaminhamentos necessários 

para garantir os seus direitos de cidadania. Para tanto, 

foram criadas a Mesa Setorial de Negociação Permanente 

do Ministério da Saúde (MSNP/MS) e as Mesas Locais de 

Negociação, com o objetivo de dar tratamento às questões 

referentes às relações de trabalho no Ministério da Saúde, 

visando construir um processo de democratização das 

relações de trabalho.

•  Instalação da Mesa Setorial de Negociação Permanente do 

Ministério da Saúde

Em 25 de setembro de 2003, sob a coordenação da área de 

Recursos Humanos, atual Coordenação-Geral de Gestão de 

Pessoas, foi instalada a MSNP/MS. Ela se constitui como um 

fórum paritário e permanente de negociação entre gestores 

públicos e entidades sindicais nacionais representativas dos 

servidores da área da saúde. 

Desde então, a MSNP/MS tem funcionado ininterruptamente. 

São 10 anos de existência com muitas reuniões, debates e 

aprendizado que resultaram num processo rico de maturidade 

política, respeito e democratização das relações de trabalho. 

Esse processo tem impacto direto na saúde da população 

brasileira, afinal, somos gente que também constrói a saúde 

do Brasil. 
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2004

• Gratificação Específica da Seguridade Social (GESST)

Foi instituída a Gratificação Específica da Seguridade Social 

e do Trabalho, no valor de R$ 206,00, beneficiando todos os 

servidores ativos, aposentados e pensionistas.

• Pagamento de exercícios anteriores

Com o auxílio da MSNP/MS, foram pagos mais de R$ 22 milhões 

de passivos trabalhistas oriundos de exercícios anteriores.

2005

• Percentual de 47,11%

A Mesa Setorial de Negociação, em conjunto com a Mesa 

Nacional de Negociação Permanente e com representantes das 

entidades nacionais representativas dos servidores federais 

da área da Saúde, conquistou o pagamento dos 47,11% para os 

servidores do Ministério da Saúde e da Funasa.

• Pagamento de exercícios anteriores

Foi pago o valor de R$ 34.789.098,64 de passivos trabalhistas 

oriundos de exercícios anteriores.
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• Realização de Concurso Público

Após 23 anos sem a realização de concurso público para o 

Ministério da Saúde e dadas as reais necessidades da atual 

força de trabalho, a gestão do Ministério da Saúde realizou, 

no final de 2005, concurso público para preenchimento de 

3.490 vagas do quadro de pessoal permanente do MS para 

diversos cargos das carreiras da Seguridade Social, Saúde e 

Trabalho.

•  Instalação da Mesa Local de Negociação Permanente – 

MLNP/MS-DF

• Concursos Públicos e Processos Seletivos Simplificados

Desde a implantação da Mesa Setorial, em 2003, um dos 

principais pontos de reivindicação apresentados referia-se à 

necessidade de realização de concurso público no Ministério 

da Saúde. 

Tal reivindicação, coadunada ao objetivo de melhoria da política 

de gestão de pessoas, fez com que a gestão da Coordenação-

Geral de Gestão de Pessoas estabelecesse como meta primordial 

a recomposição da força de trabalho no Ministério da Saúde, 

elaborando, para isso, com processo inicial, um estudo sobre a 

força de trabalho existente à época.
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2006

• Programa de capacitação do Ministério da Saúde

Entre os cursos e capacitações oferecidos em 2006, o curso 

de Especialização em Políticas e Gestão Estratégica em Saúde 

e o curso pré-vestibular, ambos direcionados aos servidores 

do Ministério da Saúde, foram desenvolvidos e organizados 

pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, em parceria 

com a Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), atendendo à 

reinvindicação das entidades representativas dos servidores 

que participavam da Mesa Setorial e da Mesa Local.

2007

•  Pagamento de passivos trabalhistas decorrentes de  

exercícios anteriores

Com a publicação da Portaria Conjunta SRH/SOF nº 01, de 

2007, foram pagos mais de R$ 87 milhões, beneficiando 16.667 

servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas.

• Seleção pública interna para os servidores do DENASUS

Com a edição da Portaria nº 04, de 26 de março de 2007, 

o Departamento Nacional de Auditoria do SUS realizou 

processo de Seleção Pública Interna visando aumentar  

seu quadro funcional com a relotação de servidores do 
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quadro do Ministério da Saúde. Esses servidores fizeram 

jus à gratificação instituída para o DENASUS, conforme Lei  

nº 11.344/2006.

2008

•  Gratificação Especial de Atividade de Combate de Endemias  

(GECEN) e Gratificação de Atividade de Combate e Controle 

de Endemias (GACEN)

As negociações envolvendo a Mesa Setorial de Negociação 

Permanente do Ministério da Saúde garantiu a instituição 

da Gratificação Especial de Atividade de Combate e 

Controle de Endemias (GECEN), devida ao profissional 

ocupante do Emprego Público de Agente de Combate às 

Endemias e da Gratificação de Atividade de Combate e 

Controle de Endemias (GACEN), devida ao servidor com 

atividades relacionadas à vigilância epidemiológica e 

pertencentes aos quadros de pessoal do Ministério da 

Saúde e da Funasa.

Essas gratificações foram fixadas no valor mensal de  

R$ 590,00, a partir da publicação da Lei nº 11.784, de 22 de 

setembro de 2008. 

•  Protocolo nº 001 

Dispõe sobre a cooperação técnica entre o Ministério da 

Saúde, a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado 
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do Pará, no que se refere ao projeto-piloto para capacitação, 

realização de exames periódicos e aquisição de Equipamentos 

de Proteção Individual.

•  Lançamento da Cartilha de Assédio Sexual – 

1ª edição

Assédio: violência e sofrimento no ambiente 

de trabalho: assédio sexual. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/

Cartilhasexual.pdf.

•  Lançamento da Cartilha de Assédio Moral –  

1ª edição

Assédio: violência e sofrimento no ambiente 

de trabalho: assédio moral. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/

Cartilhamoral.pdf.

•  Lotação dos servidores da Funasa (grupo de trabalho da MSNP/MS)

2009

• Realização de duas oficinas

Oficina de trabalho – Dimensionamento da força de trabalho 

das unidades hospitalares: realizada em abril de 2009, com o 

Disque Saúde
0800 61 1997

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

Brasília – DF
2008

ASSÉDIO 
ASSÉDIO 

ASSÉDIO 
ASSÉDIO 

ASSÉDIO ASSÉDIO
Violência e sofrimento

no ambiente de trabalho

Assédio SexualMesa Setorial de
Negociação Permanente
do Ministério da Saúde

Tu sabes, 
conheces melhor do que eu 
a velha história. 
Na primeira noite eles se aproximam 
e roubam uma flor 
do nosso jardim. 
E não dizemos nada. 
Na segunda noite, já não se escondem: 
pisam as flores, 
matam nosso cão, 
e não dizemos nada. 
Até que um dia, 
o mais frágil deles 
entra sozinho em nossa casa, 
rouba-nos a luz, e, 
conhecendo nosso medo, 
arranca-nos a voz da garganta. 
E já não podemos dizer nada.

No Caminho, com Maiakovski
Eduardo Alves da Costa

MINISTÉRIO DA SAÚDE

9 788533 415430

ISBN 978-85-334-1543-0

Brasília – DF
2008

ASSÉDIO
Violência e sofrimento

no ambiente de trabalho

Disque Saúde
0800 61 1997

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

E por temor eu me calo, 
por temor aceito a condição 
de falso democrata 
e rotulo meus gestos 
com a palavra liberdade, 
procurando, num sorriso, 
esconder minha dor 
diante de meus superiores. 
Mas dentro de mim, 
com a potência de um milhão de vozes, 
o coração grita - MENTIRA!

No Caminho, com Maiakovski
Eduardo Alves da Costa

ASSÉDIO 
ASSÉDIO 

ASSÉDIO 
ASSÉDIO 

ASSÉDIO 

Assédio MoralMesa Setorial de
Negociação Permanente
do Ministério da Saúde

MINISTÉRIO DA SAÚDE

9 788533 415447

ISBN 978-85-334-1544-7
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objetivo de capacitar servidores da Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas para avaliação e definição de parâmetros 

para as unidades hospitalares.

Oficina de trabalho para capacitação de gestores hospitalares 

do SUS – Gestão do trabalho e o impacto no dimensionamento 

da força de trabalho das unidades hospitalares: realizada 

em dezembro de 2009, foi direcionada a técnicos e gestores 

hospitalares com o objetivo de refletir sobre a organização e o 

papel que desempenham no sistema de saúde brasileiro, bem 

como conceitos de gestão do trabalho e os condicionantes do 

dimensionamento da força de trabalho em unidades hospitalares.

2010

• Redistribuição dos servidores da Funasa

Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da  

União (TCU), o Ministério da Saúde recebeu aproximadamente 

20 mil servidores descentralizados da Funasa que exerciam 

atividades de combate e controle de endemias.

•  Início do processo de atualização do diagnóstico da força de 

trabalho nas unidades hospitalares do Rio de Janeiro

•  Protocolo antiassédio

O grupo de trabalho Assédio e Violência no Ambiente de 

Trabalho, composto por representantes da Mesa Setorial 
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de Negociação Permanente, da Mesa Local de Negociação 

Permanente do Ministério da Saúde no Distrito Federal e 

de técnicos da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, 

elaborou o protocolo antiassédio que dispõe sobre orientações, 

diretrizes e normatização de condutas e procedimentos 

relativos às ocorrências de assédio no ambiente de trabalho 

no âmbito do Ministério da Saúde, dos núcleos estaduais, 

hospitais próprios e institutos. Representantes da Mesa Setorial 

aprovaram o protocolo na 26ª Reunião Ordinária, realizada em 

25 de novembro de 2010.

•  Diretrizes para implantação de política antiassédio nos núcleos 

estaduais, hospitais próprios e institutos

•  Consolidação nos eventos de capacitação

Até o mês de novembro, foram realizados 847 eventos de 

educação, totalizando 12.120 oportunidades de participação 

em processos educativos. Destas, 7.285 foram oferecidas pela 

CGESP em eventos em Brasília/DF e 4.835 oferecidas pelas 

unidades descentralizadas, todas em consonância com o 

Plano Anual de Capacitação (PAC) e as diretrizes do Decreto  

nº 5.707/2006.
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2011

•  Protocolo nº 004

Firma compromisso para encaminhamento de proposta 

versando sobre alteração da Lei nº 11.784/2008 – sistemática de 

avaliação de desempenho.

•  Lançamento do Manual do servidor do 

Ministério da Saúde – 1ª edição

Manual do servidor do Ministério da Saúde: 

direitos, deveres e benefícios. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/

Manualdoservidor.pdf.

•  Lançamento do Manual de aposentadoria –  

1ª edição

Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/ 

arquivos/pdf/Manualdeaposentadoria.pdf.

        Manual do servidor 
    do Ministério da Saúde: 
direitos, deveres e benefícios.

        Manual do servidor 
    do Ministério da Saúde: 
direitos, deveres e benefícios.

Volume 1

Ministério da
Saúde

Manual de AposentadoriaManual de Aposentadoria

MINISTÉRIO DA SAÚDEMINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília – DF
2011

Recomeçar

Não importa onde você parou... 
em que momento da vida você cansou...
o que importa é que sempre é possível e necessário “Recomeçar”
Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo...
É renovar as esperanças na vida e o mais importante
acreditar em você de novo...
Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado.
Chorou muito? Foi limpeza da alma.
Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia.
Tem tanta gente esperando apenas um sorriso seu para “chegar” perto de você.
Recomeçar...
Hoje é um bom dia para começar novos desafios.
Aonde você quer chegar?
Ir alto...  sonhe alto...
Queira o melhor do melhor... 
Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos... 
Se pensarmos pequeno coisas pequenas teremos... 
Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, 
o melhor vai se instalar em nossa vida.
“Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura”.

Carlos Drummond de Andrade

9 788533 418042

ISBN  853341804-3ISBN 978-85-334-1804-2

9 7 8 8 5 3 3 4 1 8 0 4 2
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2012

•   Lançamento da revista Gestão de Pessoas: 

valorização, saúde e democratização das 

relações de trabalho – 1ª edição

Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/ 

arquivos/pdf/RevistasGP_2012.pdf.

2013

• Política de Educação Permanente do Ministério da Saúde

A educação é aprendizagem no trabalho, em que o aprender 

e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações. Ela 

se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de 

transformar as práticas dos trabalhadores da saúde.

As diretrizes para implantação da Política de Educação 

Permanente em Saúde no âmbito do Ministério da Saúde foram 

definidas e pactuadas, sendo: 

I. Valorizar o trabalhador e o trabalho em saúde no MS 

na perspectiva da Política Nacional de Humanização da 

Atenção e Gestão no SUS;

II. Fomentar práticas educacionais em espaços coletivos 

de trabalho fortalecendo o trabalho em equipes 

multiprofissionais;
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III. Promover a aprendizagem significativa por meio da 

adoção de metodologias ativas e críticas;

IV. Favorecer a autonomia dos sujeitos e a correspon-

sabilização nos processos de trabalho do MS; 

V. Articular a Educação Permanente em Saúde e a gestão 

de pessoas por competências para a organização das 

ações de educação no MS; 

VI. Fortalecer a gestão da Educação Permanente em Saúde 

de forma compartilhada e participativa no âmbito do MS;

VII. Contribuir para a mudança cultural e institucional 

direcionada à gestão compartilhada e ao aprimora-

mento do SUS;

VIII. Constituir-se como uma estratégia política para o 

enfrentamento da fragmentação dos serviços e das 

ações de saúde; e

IX. Valorizar as múltiplas dimensões humanas nos processos 

de ensino-aprendizagem.

A implantação dessa política se dá por meio do Plano de 

Educação Permanente em Saúde (PEP-MS), construído de 

maneira coletiva, propiciando amplo debate e tendo por base o 

planejamento participativo e ascendente.

• Criação das Mesas Locais de Negociação Permanente

• 10 anos democratizando e construindo história 
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Meios de  
formalização

Abaixo, os preâmbulos dos Protocolos, Termo de Acordo, Termos 

de Compromisso e Diretrizes assinados pelas Mesas Locais e 

Mesas Setoriais. 

Entende-se por protocolo o acordo firmado entre a bancada 

sindical e a bancada governamental.

Termo de Acordo é a concordância entre ambas as bancadas 

sobre um compromisso firmado.

Termo de Compromisso designa-se em uma convenção 

composta por normas e regras, garantindo o cumprimento 

das mesmas.

Diretriz é um conjunto de instruções ou indicações para se tratar 

e levar a termo um plano, uma ação ou um negócio.

Disponíveis na íntegra no site: www.saude.gov.br/gestaodepessoas.

Protocolo nº 001/2008

Dispõe sobre a cooperação técnica entre o Ministério da Saúde, 

a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Pará, 

no que se refere ao projeto-piloto para capacitação, realização 

de exames periódicos e aquisição de Equipamentos de Proteção 

Individual.
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Protocolo nº 003/2010

Dispõe sobre orientações, diretrizes e normatização de 

condutas e procedimentos relativos às ocorrências de assédio 

no ambiente de trabalho no âmbito do Ministério da Saúde, dos 

núcleos estaduais, hospitais próprios e institutos.

Protocolo nº 004/2011

Firma o compromisso para o encaminhamento de proposta 

versando sobre alteração da Lei nº 11.784, de 22 de setembro 

de 2008, no que tange à sistemática da avaliação de 

desempenho para os servidores do Ministério da Saúde e 

Fundação Nacional de Saúde colocados à disposição de 

estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do disposto 

no art. 20 da Lei nº 8.270, de 1991.

Protocolo nº 005/2013

Dispõe sobre a constituição da Mesa Setorial de Negociação 

Permanente do Ministério da Saúde (MSNP/MS), objetivos, 

princípios e preceitos democráticos que a regem, a estrutura 

funcional, seu caráter deliberativo, funcionamento e 

procedimentos formais no processo de negociação.

Protocolo nº 006/2013

Dispõe sobre orientações para a constituição da Mesa Local de 

Negociação Permanente do Ministério da Saúde nos Núcleos 
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Estaduais, objetivos, princípios e preceitos democráticos 

que a regem, sua estrutura funcional, caráter deliberativo, 

funcionamento e procedimentos formais do processo de 

negociação.

Termo de Acordo nº 001/2012

Define o Termo de Acordo referente à reposição dos dias 

paralisados em razão do movimento de greve ocorrido no 

âmbito do Ministério da Saúde e da Fundação Nacional de 

Saúde, no período de junho a agosto de 2012.

Termo de Compromisso nº 001/2013

Estabelece compromisso para instalação de Mesas Locais  

no âmbito dos Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde e 

norteia os procedimentos para formalização dos referidos 

espaços de negociação.

Termo de Compromisso nº 002/2013

Estabelece compromisso para instalação de Mesa Local no 

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas 

Gerais e norteia os procedimentos para formalização dos 

referidos espaços de negociação.
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Termo de Compromisso nº 003/2013

Estabelece compromisso para instalação de Mesa Local no 

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Ceará 

e norteia os procedimentos para formalização dos referidos 

espaços de negociação.

Termo de Compromisso nº 004/2013

Estabelece compromisso para instalação de Mesa Local no 

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Alagoas 

e norteia os procedimentos para formalização dos referidos 

espaços de negociação.

Termo de Compromisso nº 005/2013

Estabelece compromisso para instalação de Mesa Local no 

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio 

Grande do Sul e norteia os procedimentos para formalização 

dos referidos espaços de negociação.

Termo de Compromisso nº 006/2013

Estabelece compromisso para instalação de Mesa Local no 

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Goiás 

e norteia os procedimentos para formalização dos referidos 

espaços de negociação.
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Termo de Compromisso nº 007/2013

Estabelece compromisso para instalação de Mesa Local no 

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba 

e norteia os procedimentos para formalização dos referidos 

espaços de negociação.

Diretrizes para a implantação de Mesas Locais de Negociação 

Permanente nos Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde

Dispõe sobre as diretrizes a serem adotadas para a 

formalização e implantação de Mesas Locais de Negociação 

Permanente nos Núcleos Estaduais.

Diretrizes para a implantação da Política Antiassédio nos núcleos 

estaduais do Ministério da Saúde, unidades hospitalares e institutos

Dispõe sobre as diretrizes para o estabelecimento de uma 

política antiassédio no âmbito dos núcleos estaduais, 

hospitais próprios e institutos.
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Contatos

E-mail de contato da Mesa Setorial de Negociação Permanente 

do Ministério da Saúde: mesa.setorialms@saude.gov.br.

E-mail da Mesa Local de Negociação Permanente do Ministério 

da Saúde no Distrito Federal: mesalocal.df@saude.gov.br.
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