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APRESENTAÇÃO

As ações e conquistas da Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da 
Saúde, aqui retratadas, resultam de um trabalho conjunto entre o Governo Federal e as 
Entidades Representativas dos Servidores Públicos Federais da área de Saúde em prol da 
administração de conflitos e da formulação de metodologias de caráter democrático.

Essas ações visam à valorização do servidor e asseguram o pleno exercício da ci-
dadania, a melhoria da qualidade dos serviços essenciais prestados à população e o 
fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Ministério da Saúde deu um salto significativo para a Democratização das Re-
lações de Trabalho no Serviço Público Federal a partir da implantação de uma nova 
política de Recursos Humanos, com a instalação da Mesa Setorial e da Mesa Local 
de Negociação Permanente, espaços de debate e formulações de propostas que têm 
contribuído para o aprimoramento das negociações e a consolidação do Sistema de 
Negociação Permanente em Âmbito Federal (Sinpefederal). 

Jocelino Francisco de Menezes 
Subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde

A Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde foi implantada 
em setembro de 2003 como parte integrante da Mesa Nacional de Negociação Per-
manente, coordenada pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão (SRH/MPOG), instituída para estabelecer uma relação 
direta e democrática com os servidores públicos federais, proporcionando discus-
sões que envolvam desde a questão salarial até a melhoria das condições de trabalho 
e da qualidade dos serviços prestados à população.

A política do governo é de reconstrução e revalorização do serviço público fede-
ral, em conjunto com uma reorganização da própria estrutura administrativa, tendo 
como perspectiva fazer frente às novas demandas da sociedade em relação ao Estado 
e o de construir um novo modelo de atuação mais eficiente, inclusivo e eqüitativo.

A edição desta cartilha é uma conquista do conjunto dos servidores do MS e de 
suas entidades representativas que, ao longo desses três anos, puderam debater 
sobre os mais variados temas, conquistando importantes vitórias como o pagamento 
da reposição dos 47,11%, um expressivo valor em pagamentos de exercícios anterio-
res, a elaboração do diagnóstico de cedência e do diagnóstico de jornada de traba-
lho, entre outros. 

APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
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Porém a vitória maior, a meu ver, se refere à consolidação da democratização de 
espaços de discussão e negociação permanente, estabelecendo, assim, um modelo 
de relação de trabalho que evidencia o compromisso entre seus atores e prima pelo 
seu aperfeiçoamento.

Elzira Maria do Espírito Santo
Coordenadora-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Saúde e 

Coordenadora-Executiva da MSNP/MS
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HISTÓRICO

A administração de conflitos, por meio de instrumentos e ações que busquem diag-
nosticar os focos de tensão e minimizá-los antes de sua instalação ou por meio da 
implementação de ações resolutivas que cessem o conflito quando já instalado, tem 
se mostrado como uma alternativa eficaz, melhorando os níveis de resolutividade e, 
conseqüentemente, os níveis dos serviços prestados e a satisfação dos trabalhadores.

O processo de implementação do sistema de negociação permanente no setor pú-
blico iniciou-se no final da década de 70, empregando regras do Direito do Trabalho. 
Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, o 
sistema democrático de negociação do trabalho passou a ter como pressuposto bási-
co o cumprimento dos cinco princípios da administração pública federal: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (BRASIL, 1988a).

Após a promulgação da Constituição Federal, dois projetos significativos cons-
tituíram-se em marcos evolutivos para o processo de democratização das relações 
de trabalho. O primeiro se refere à criação do Sistema Permanente de Negociação 
Coletiva de Trabalho do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Esta-
do de São Paulo (Iamspe), implantado em 1989. O segundo trata-se do Sistema de 
Negociação Permanente da Prefeitura Municipal de São Paulo (Sinp/SP), celebrado 
em 2002. 

O Governo Federal, em 2003, iniciou a implementação de um convênio para o esta-
belecimento de um Sistema de Negociação Permanente da Administração Pública Fe-
deral (Sinpfederal), com a finalidade de aplicar uma metodologia participativa de tra-
tamento de conflitos e encaminhamento de demandas administrativas pertinentes às 
relações funcionais e de trabalho, por meio da instituição de um conjunto articulado 
de postulados, princípios e regras destinados a estimular o compromisso e promover 
a interlocução organizada e institucional entre o governo e as entidades de classe. 

O modelo de sistema permanente de negociação implementado pelo Governo Fe-
deral possui, entre outros objetivos, “o de proporcionar tratamento permanente aos 
conflitos e às demandas decorrentes das relações funcionais e de trabalho no âmbito 
da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, buscando alcan-
çar soluções negociadas para os interesses manifestados pelas partes” (BRAGA, 2005).

É neste contexto de implementação de um sistema democrático de relações de 
trabalho no âmbito federal que foi instalada, em 2003, no Ministério da Saúde, com-

HISTÓRICO
HISTÓRICO

HISTÓRICO
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pondo a estrutura vertical da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP), a 
Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde (MSNP/MS), que 
é um espaço de negociação permanente entre governo e trabalhadores, onde são 
tratadas e encaminhadas as demandas apresentadas pelos participantes que podem, 
direta ou indiretamente, interferir na realização e/ou na qualidade dos serviços.

Fica evidente, assim, que o objetivo precípuo da Mesa é tratar as demandas e os 
conflitos dos servidores públicos federais da área da Saúde, viabilizando a implanta-
ção de políticas de recursos humanos relacionadas à democratização das relações de 
trabalho, ao gerenciamento participativo de conflitos, à reestruturação negociada 
dos processos e à democratização da tomada de decisões. 
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A MESA SETORIAL
A MESA SETORIAL DE
A MESA SETORIA

A MESA SETORIAL DE NEGOCIAÇÃO 
PERMANENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

A MSNP/MS foi instalada no dia 25 de setembro de 2003 como parte da estratégia 
de implantação de um Sistema Democrático de Relações de Trabalho, articulado na-
cionalmente com outras instâncias da Administração Pública, visando à valorização 
dos trabalhadores e à melhoria dos serviços prestados à população.

A MSNP/MS integra a estrutura da Mesa Nacional de Negociação Permanente 
(MNNP) sendo regida por princípios, objetivos e regras gerais de funcionamento, 
estabelecidos no Protocolo e Regimento Institucional da Mesa Nacional.

Objetivos

relações funcionais e de trabalho, estabelecidas no âmbito do Ministério da Saú-
de e entidades vinculadas, de caráter permanente, buscando alcançar soluções 
negociadas para os interesses manifestados por cada uma das partes. 

-
ções de Trabalho no Serviço Público (Sinpfederal). 

-
lacionados à democratização dos serviços públicos em seu âmbito de competên-
cia, nos termos esclarecidos no "Protocolo para Instituição Formal da MNNP". 

-
lutividade e da qualidade dos serviços públicos de saúde prestados à população. 

do Ministério da Saúde, possibilitando a implementação de um sistema de in-
centivo e valorização dos trabalhadores da área de Saúde.

Composição

A Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde (MSNP/MS) é 
constituída por duas bancadas, denominadas: Bancada Governamental e Bancada 
Sindical.

A Bancada Governamental da MSNP/MS é constituída por nove representantes 
do MS, quais sejam: Coordenação-Geral de Recursos Humanos, Secretaria de 
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Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, Subsecretaria de Planejamen-
to e Orçamento, Secretaria de Atenção à Saúde, Fundação Nacional de Saúde, 
Fundação Oswaldo Cruz, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, e um representante da Secretaria de Recursos 
Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

OBS.: Todos os representantes deverão ser designados por ato do Ministro.

A Bancada Sindical é constituída por nove representantes, sendo 03 (três) in-
dicações por entidade sindical, quais sejam: Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Seguridade Social (CNTSS), Confederação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal (Condsef) e Federação Nacional dos Sindicatos de Tra-
balhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps).

Coordenação

A MSNP/MS é coordenada, em todas as suas instâncias, por um Coordenador-Exe-
cutivo representante da área de Recursos Humanos.

Núcleo de Relações de Trabalho

O Núcleo de Relações de Trabalho, criado em 2003, tem como finalidade promover, 
organizar e assessorar os trabalhos desenvolvidos pela Mesa Setorial de Negociação 
Permanente do Ministério da Saúde (MSNP/MS) e pela Mesa Local de Negociação 
Permanente do Ministério da Saúde no Distrito Federal. 

O Núcleo de Relações de Trabalho desenvolve, também, metodologias para trata-
mento de conflitos e demandas decorrentes das relações funcionais e de trabalho no 
âmbito do Ministério da Saúde. 

Funcionamento

Reuniões: A Mesa Setorial de Negociação Permanente (MSNP/MS) realiza reu-
niões periódicas (bimestrais) com a participação de representantes das enti-
dades sindicais que representam, em âmbito nacional, os servidores da área 
da Saúde (Condsef, CNTSS e Fenasps) e representantes do governo. Reuniões 
extraordinárias poderão ser solicitadas pelas partes a qualquer tempo.

Formalização dos resultados: As decisões da MSNP/MS serão registradas em 
atas ou protocolos.

Pontos de pauta: As pautas das reuniões são previamente pactuadas entre as 
bancadas.
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Comissões Temáticas

A Mesa Setorial possui em sua estrutura quatro comissões temáticas. São elas:

Comissão Temática de Pendências Trabalhistas, Remuneratórias e Benefícios;

Comissão Temática de Atenção e Promoção à Saúde do Trabalhador;

Comissão Temática de Política e Gestão;

Comissão Temática de Carreiras. 

Os temas debatidos nas comissões são exibidos nas reuniões da MSNP/MS que de-
libera os encaminhamentos a serem dados às questões apresentadas.





13

DEPOIMENTOS SO
DEPOIMENTOS SOBRE A
DEPOIMENTOS SO

DEPOIMENTOS SOBRE A MESA SETORIAL DE NEGOCIAÇÃO 
PERMANENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

“Assumi a Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, em 
fevereiro de 2005, sabendo dos desafios que iria enfrentar e consciente do aban-
dono e descaso que os servidores públicos federais vêm sofrendo há décadas. O 
governo atual, preocupado com essa situação e outras semelhantes, criou a Mesa 
Nacional de Negociação Permanente. No Ministério da Saúde existe a Mesa Nacional 
de Negociação do SUS, a Mesa Setorial de Negociação Permanente e a Mesa Local 
de Negociação Permanente do Distrito Federal. A Mesa Setorial foi implantada em 
2003, na gestão do Dr. Sabado Nicolau Girardi, e podemos afirmar que tem sido um 
espaço rico de debate, elaboração e indicação de propostas que visam à melhoria 
nas relações de trabalho e da qualidade de vida dos trabalhadores”.

Elzira Maria do Espírito Santo
Coordenadora-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Saúde e  

Coordenadora-Executiva da MSNP/MS

“A constituição da Mesa Nacional de Negociação Permanente, como um sistema 
integrado, é um projeto inovador que visa à democratização das relações de traba-
lho coadunada com a busca da eficácia do Estado Brasileiro. Dentro deste sistema 
merece destaque especial a Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério 
da Saúde onde travamos diversos debates que, indubitavelmente, muito ajudou no 
processo de consolidação e de articulação de esforços das duas bancadas: a gover-
namental e a sindical, no processo de aprimoramento do Estado.

Sabemos que precisamos aperfeiçoar este instrumento, por ser um processo novo 
que estamos elaborando para dar exemplo ao mundo de construção de cidadania. 
As bancadas governamental e sindical são o verso e o reverso de uma mesma moeda 
e não podem ser dissociadas, pois a inclusão social, a justa participação de todos 
na renda e nas riquezas nacionais, e a multiplicidade de demandas exigidas para o 
desenvolvimento humano pleno constituem pressupostos fundamentais para a con-
solidação da democracia em nosso país”.

Idel Profeta Ribeiro
Coordenador-Geral de Negociação e Relações Sindicais do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e Representante do Ministério do Planejamento na MSNP/MS
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“A implantação da negociação do trabalho na administração pública era uma an-
tiga reivindicação dos trabalhadores, desde pelo menos o início dos anos 90, quan-
do da elaboração do Regime Jurídico Único. A construção das Mesas Setoriais de Ne-
gociação articuladas com a Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP), além 
da reinstalação e do fortalecimento da Mesa Nacional de Negociação Permanente do 
SUS (MNNP-SUS), são demonstrações inequívocas do compromisso do Governo Lula 
com a democratização das relações de trabalho na administração pública.

O sistema institucional/negocial em desenvolvimento constitui-se como elemen-
to essencial para a conformação de uma nova realidade nas relações de trabalho no 
serviço público, sendo tarefa de todos os atores envolvidos – governo e trabalhado-
res, possuindo como objetivo final a prestação de serviços à população, com quali-
dade e eficiência.”

Hilbert David de Oliveira Sousa
Coordenador-Geral de Regulação e Negociação do Trabalho em Saúde e Representante do 
Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (DEGERTS) na MSNP/MS 

“Criar a Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde foi mais 
um desafio para o Governo Federal, que manteve o firme propósito de construir os 
meios permanentes de diálogo com os trabalhadores do setor Saúde. Neste senti-
do, a Mesa Setorial tem correspondido, por meio da Coordenação-Geral de Recursos 
Humanos e outras áreas do Ministério, às expectativas das entidades sindicais re-
presentativas dos servidores, no que se refere às questões históricas. Além disto, 
tem ajudado na consolidação do processo negocial que é novo e desafiador, tanto 
para os trabalhadores, quanto para gestores que enfrentam a falta de legislação es-
pecífica para a negociação no setor público e constroem alternativas pactuadas por 
meio deste importante instrumento: a Mesa Setorial de Negociação Permanente do 
Ministério da Saúde”. 

Eliane Pontes de Mendonça
Secretária-Executiva da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS

“A Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde representa 
um significativo avanço no trato das relações de trabalho. Resgata uma dívida an-
tiga do governo com os servidores e seus representantes legítimos, no sentido de 
tratar questões pertinentes em um fórum específico e legalmente constituído. Vários 
têm sido os avanços conseguidos neste processo de negociação, em especial para a 
Funasa, uma vez que, demandas que há muito se arrastavam sem resolutividade po-
lítico-administrativa tiveram solução e encaminhamento por meio da Mesa Setorial 
de Negociação. Não bastasse isto, a Mesa representa a consolidação democrática no 
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trato com os servidores e o resgate do respeito e da auto-estima dos mesmos, abala-
dos pelas políticas neoliberalizantes de governos passados”.

Carlos Sena
Coordenador-Geral de Recursos Humanos da Funasa e representante na MSNP/MS

“As Mesas Setoriais implantadas no Governo Lula têm sido muito importantes para 
discutir as questões específicas dos trabalhadores. No Ministério da Saúde, esta im-
portância se torna ainda maior. Com a implantação do SUS e a transferência da ges-
tão do trabalho para estados e municípios, muitos conflitos são negociados na Mesa. 
Embora reconheçamos suas limitações, é preciso dizer que esse espaço tem contri-
buído muito para a democratização das relações do trabalho no serviço público”.

Denise Motta Dau
Secretária de Organização da Central Única dos Trabalhadores (CUT)

“Desde a extinção do Inamps e com a implantação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), os trabalhadores do Ministério foram cedidos aos estados e ficaram subordi-
nados aos gestores locais, criando, assim, muitos problemas em relação aos direitos 
e deveres da categoria. A Mesa Setorial de Negociação Permanente, criada na gestão 
do Governo Lula, tem sido um importante espaço de diálogo e encaminhamento das 
demandas específicas do setor. Fruto disto é o Protocolo de Cedência. Entretanto, 
ainda é preciso avançar mais, construindo uma política adequada de RH que asse-
gure a profissionalização e qualificação dos trabalhadores com resoluções firmes na 
garantia e ampliação dos direitos”.

Miraci Mendes Astun 
Diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social (CNTSS) e 

representante da entidade na MSNP/MS

“A classe da seguridade social tem especificidade diferente dos demais funcioná-
rios do Poder Executivo. O espaço de negociação é uma reivindicação antiga que foi 
conquistada recentemente pela classe trabalhadora. Nas mesas de negociação, temos 
buscado a resolução de várias demandas com uma discussão qualificada que propicie 
a realização de levantamentos e diagnósticos para a solução da gestão de trabalho”.

Edna Theodoro Ferreira
Diretora da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social (Fenasps) e representante da entidade na MSNP/MS.

“Para a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), a 
instalação da Mesa Setorial do Ministério da Saúde representou importante avanço 



16

no difícil processo de aproximação entre servidores e governo. Nossa entidade sem-
pre encarou a negociação como primordial na busca por conquistas para a categoria 
e a sociedade. Infelizmente, quase três anos depois de instalada, a Mesa ainda não 
conseguiu cumprir seu papel amplamente. Até agora, não fomos capazes de superar 
uma série de desafios que nos colocam no topo da lista de reivindicações do Executi-
vo. É necessário reavaliar a dinâmica do processo em busca de soluções efetivas. Só 
assim chegaremos ao resultado esperado: um Ministério da Saúde mais justo para os 
servidores”.

Sérgio Ronaldo da Silva 
Diretor da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (Condsef) e 

representante da entidade na MSNP/MS

“Nos últimos anos, os governos democráticos populares procuraram fazer com que 
a Política de Gestão de seus trabalhadores tivesse um caráter participativo. Assim, 
também se fez na gestão do Presidente Lula que, na área federal, não se furtou em 
criar um canal de comunicação, visando à política de valorização do servidor públi-
co. Essa política ocupa um lugar de destaque dentre as diversas reivindicações soli-
citadas por entidades representantivas dos servidores públicos do país. Desta forma, 
a criação da Mesa Setorial de Negociação Permanente tem como base a implantação 
de um Estado Democrático com contínuas negociações coletivas, tornando-se, as-
sim, um instrumento implacável de combate às perdas acarretadas aos servidores 
públicos do Ministério da Saúde”.

Rafael Agnello dos Santos
Assessor da Coordenação-Geral de Recursos Humanos e Advogado da Mesa Setorial de 

Negociação Permanente do Ministério da Saúde
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PRINCIPAIS CONQUISTAS DA MESA SETORIAL DE 
NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

1 PERCENTUAL DE 47,11%

O Adiantamento Pecuniário – Plano de Classificação de Cargos e Salários (PCCS) 
surgiu da expectativa de criação de um novo Plano de Carreira, Cargos e Salários, 
previsto na Lei n.º 7.604, de 1987 (BRASIL, 1987), destinado aos servidores do en-
tão Sistema Integrado de Previdência e Assistência Social (Sinpas), composto pelo 
Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (Inamps); Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS) e Instituto de Administração da Previdência e 
Assistência Social (Iapas). 

Em 1987, o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) autorizou a con-
cessão de um “empréstimo especial patronal” a todos os servidores ativos e inativos, 
o qual seria pago nos meses de outubro, novembro e dezembro, no valor de uma remu-
neração, a título de antecipação do futuro plano de cargos e salários, ou seja, prome-
teu-se criar um novo plano que, no mínimo, dobraria os vencimentos dos servidores.

A partir de janeiro de 1988, passou a ser concedido um “adiantamento  pecuniá rio” 
no valor correspondente a 100% da remuneração que o servidor recebia em dezem-
bro de 1987. Essa remuneração permaneceu congelada até outubro de 1988, quando 
a Lei n.º 7.686, de 1988 (BRASIL, 1988b), reconheceu a rubrica “adiantamento pe-
cuniário” e determinou que sobre ela incidissem os reajustes concedidos aos servi-
dores públicos federais do Inamps, Iapas e INPS.

Em julho de 1989, foi procedida a atualização administrativa do valor do “Adian-
tamento Pecuniário” deixando-se de aplicar o percentual de 47,11% referente ao 
reajuste geral ocorrido em janeiro de 1988, data base para reajuste dos servidores 
públicos federais.

Desta não aplicação do percentual no valor de 47,11% surgiu a reivindicação his-
tórica dos trabalhadores por este reajuste.

Em 2005, a Mesa Setorial de Negociação Permanente, em conjunto com a Mesa 
Nacional de Negociação Permanente e com representantes das entidades nacionais 
representativas dos servidores federais da área da Saúde conquistaram o pagamento 
dos 47,11% para os servidores do Ministério da Saúde e da Funasa.

PRINCIPAIS CONQ
PRINCIPAIS CONQUISTA
PRINCIPAIS CONQ
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Cabe ressaltar que a referida parcela pecuniária era devida apenas aos servidores 
oriundos do Inamps, Iapas e INPS. No entanto, a Mesa Setorial conseguiu estender 
o reajuste a todos os servidores do MS e da Funasa, estes oriundos, em parte, da Su-
cam e da Fundação Sesp.

O reajuste dos 47,11%, com base no Termo de Compromisso assinado pelos Mi-
nistros de Estado da Saúde, do Planejamento, da Previdência e do Trabalho e Em-
prego (BRASIL, 2005a), além dos representantes das entidades nacionais sindicais, 
atingirá 206.413 (duzentos e seis mil, quatrocentos e treze) servidores, sendo pago 
em 12 (doze) parcelas, nos meses de março e dezembro, sobre o vencimento básico 
(VB), com reflexos nas demais rubricas ligadas ao VB (GAE, ATS, adicionais de insa-
lubridade, de periculosidade e RX), com reflexos nas vantagens constantes no artigo 
193 da Lei n.º 8.112/90.

Para contemplar o pagamento dos 47,11%, foi editada a Medida Provisória n.º 
301, de 29 de junho de 2006 (BRASIL, 2006h), convertida na Lei n.º 11.355, de 
19 de outubro de 2006 (BRASIL, 2006e), que instituiu a Carreira da Previdência, 
da Saúde e do Trabalho (CPST), sendo que tal norma visa tão-somente alterar a ta-
bela de vencimentos da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho (CSST) (Lei n.º 
10483/02 (BRASIL, 2002), consentindo aos servidores ativos, aos aposentados e 
aos pensionistas do Ministério da Saúde e da Funasa, que realizaram a opção para 
integrar a nova carreira, a concessão do percentual acima mencionado.

Quando o reajuste for integralizado representará um impacto de R$1.654.787.096,00  
(um bilhão, seiscentos e cinqüenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e sete mil 
e noventa e seis reais). 

Veja o quadro: 
PERÍODO PARCELAS % SOBRE A PARCELA ANTERIOR % ACUMULADO
MAR/2006 1.ª 3,00 3,00
DEZ/2006 2.ª 6,23 9,42
MAR/2007 3.ª 4,30 14,13
DEZ/2007 4.ª 4,13 18,84
MAR/2008 5.ª 3,97 23,56
DEZ/2008 6.ª 3,81 28,27
MAR/2009 7.ª 2,94 32,04
DEZ/2009 8.ª 2,86 35,81
MAR/2010 9.ª 2,77 39,57
DEZ/2010 10.ª 2,7 43,34
MAR/2011 11.ª 1,32 45,23
DEZ/2011 12.ª 1,29 47,11
Integralização (R$) 1.654.787.096,00
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2 GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURIDADE SOCIAL (GESST)

Em 2004, atendendo a uma reivindicação das entidades sindicais, foi instituída a Gra-
tificação Específica da Seguridade Social e do Trabalho (GESST), no valor de R$206,00  
(duzentos e seis reais), beneficiando todos os servidores ativos, aposentados e pen-
sionistas. 

3 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA SEGURIDADE 
SOCIAL E DO TRABALHO (GDASST)

A Gratificação de Desempenho da Seguridade Social e do Trabalho (GDASST) foi 
criada pela Lei n.º 10.483, de 2002 (BRASIL, 2002), com pontuação fixa de 40 pon-
tos, salvo para os servidores descentralizados para estados, Distrito Federal e muni-
cípios, a qual foi fixada em 60 pontos. Para o servidor aposentado e o instituidor de 
pensão foi fixado o valor de 30 pontos. Veja na tabela o valor de cada ponto à época:

Nível Superior Nível Intermediário Nível Auxiliar
Servidor Ativo 
Descentralizado

5,06 x 60 = R$303,60 1,65 x 60 = R$99,00 0,84 x 60 = R$50,40

Servidor Ativo 5,06 x 40 = R$202,40 1,65 x 40 = R$66,00 0,84 x 40 = R$33,60
Servidor Inativo 5,06 x 30 = R$151,80 1,65 x 30 = R$49,50 0,84 x 30 = 25,20

Desde o dia 1.º de maio de 2004, todos os servidores ativos da Carreira da Seguri-
dade Social e do Trabalho passaram a receber 60 pontos da GDASST.

Após várias negociações na Mesa Setorial de Negociação Permanente do Minis-
tério da Saúde, o valor do ponto da GDASST foi corrigido e o pagamento dar-se-á 
retroativo a janeiro do ano de 2006, passando a vigorar da seguinte forma, conforme 
anexo V da Medida Provisória n.º 301, de 29 de junho de 2006 (BRASIL, 2006h), 
convertida na Lei n.º 11.355, de 19 de outubro de 2006 (BRASIL, 2006e):

Nível Superior Nível Intermediário Nível Auxiliar
Servidor Ativo 6,88 x 60 = R$412,80 3,02 x 60 = R$181,20 1,93 x 60 =R$115,80
Servidor Inativo 6,88 x 30 = R$206,40 3,02 x 30 = R$90,60 1,93 x 30 = 57,90

O impacto orçamentário do reajuste da Gratificação de Desempenho para os servi-
dores ativos, aposentados e instituidores de pensão da Carreira da Seguridade Social 
e do Trabalho, e da Carreira da Previdência da Saúde e do Trabalho, no exercício de 
2006, corresponderá a aproximadamente R$179.000.000,00 (cento e setenta e nove 
milhões de reais) para os cofres do Ministério da Saúde.
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4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (DENASUS) 

Os servidores em exercício no Departamento Nacional de Auditoria do Sistema 
Único de Saúde (Denasus) reivindicaram na Mesa Setorial uma solução para os servi-
dores do departamento, uma vez que estes, além de executarem atividades de au-
ditoria, atuam em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), fato que 
caracte riza uma situação funcional muito distante da vivenciada pelos trabalhado-
res do referido departamento.

Com a publicação da Medida Provisória n.º 295, de 29 de maio de 2006 (BRASIL, 
2006f), convertida na Lei n.º 11.344, de 8 de setembro de 2006 (BRASIL, 2006c), 
ficou instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Execução e Apoio Téc-
nico à Auditoria (GDASUS), devida aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, 
regidos pela Lei n.º 8.112/90 (BRASIL, 1990b), em efetivo exercício no Denasus do 
Ministério da Saúde.

Ficou estabelecido um quantitativo máximo de 750 gratificações. Desse quantita-
tivo, 430 são para servidores ocupantes de cargos de nível superior, 330 para servi-
dores ocupantes de cargos de nível intermediário e dez para servidores ocupantes de 
cargos de nível auxiliar.

O pagamento desta gratificação retroagirá a janeiro de 2006 e não poderá ser cumula-
tivo com quaisquer outras gratificações de desempenho por atividade ou produtividade.

Além da criação da gratificação, ficou contemplada, também, outra reivindicação 
dos servidores: a de que as Atividades de Execução e Apoio Técnico à Auditoria de 
Saúde, de competência do Denasus, somente poderão ser realizadas por servidores 
que se encontrem em exercício naquele departamento. 

A seguir estão discriminados os valores dos pontos e quantitativos máximos que 
os servidores do Denasus poderão receber por nível de escolaridade, bem como o 
impacto orçamentário anual.

FORMA DE PAGAMENTO DA GDASUS.
Nível Superior Nível Intermediário Nível Auxiliar

Valor máximo de pontos corresponde 
a 100 e o mínimo a 10
Valor do ponto por nível do cargo R$14,20 R$8,20 R$2,00
Valor máximo mensal da gratificação R$1.420,00 R$820,00 R$200,00
Impacto orçamentário anual R$11.500.000,00
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5 EXERCÍCIOS ANTERIORES

Com o auxílio da Mesa Setorial, o Ministério da Saúde conseguiu efetuar o maior 
número de pagamentos de passivos trabalhistas oriundo de exercícios anteriores. O 
quantitativo pago, no período de 2004, 2005, até setembro de 2006, aos servido-
res do quadro de pessoal permanente do Ministério da Saúde representou um total 
de R$88.958.911,68 (oitenta e oito milhões, novecentos e cinqüenta e oito mil, 
novecentos e onze reais e sessenta e oito centavos) e para a Funasa um total de 
R$24.177.756,47 (vinte e quatro milhões, cento e setenta e sete mil, setecentos 
e cinqüenta e seis reais e quarenta e sete centavos), totalizando o montante de 
R$113.136.668,15 (cento e treze milhões, cento e trinta e seis mil, seiscentos e ses-
senta e oito reais e quinze centavos).

Observe as tabelas que especificam o quantitativo pago, por região, em exercícios 
anteriores, pelo Ministério da Saúde e pela Funasa:

5.1 MINISTÉRIO DA SAÚDE

2004
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2005
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2006
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30
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5.2 FUNASA

2004
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2005
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2006
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6 JORNADA DE TRABALHO – 30 HORAS

Os servidores do Ministério da Saúde lotados nos hospitais próprios já podem 
exercer jornada de trabalho de 30 horas semanais, desde que sua atividade seja rea-
lizada em turno ininterrupto, conforme prevê o Decreto n.º 4.836, de 2003 (BRASIL, 
2003a), do Presidente da República.

O Ministro de Estado da Saúde, por meio da Portaria n.º 1.281, de 19 de janeiro de 2006  
(BRASIL, 2006j), regulamentou o turno ininterrupto nos hospitais federais sob ges-
tão do Ministério da Saúde, em total acordo com a legislação vigente. Cabe destacar 
que esta era uma das maiores reivindicações dos servidores da saúde federal na Mesa 
Setorial de Negociação Permanente.

7 DIAGNÓSTICO DA JORNADA DE TRABALHO

A Coordenação-Geral de Recursos Humanos, com o intuito de embasar as discus-
sões sobre jornada de trabalho na Mesa Setorial de Negociação Permanente e em ou-
tras instâncias, elaborou um diagnóstico sobre o tema. Veja a seguir alguns tópicos 
que estão sendo abordados:

histórico sobre a reivindicação de cumprimento da jornada de trabalho;

legislação sobre a jornada de trabalho;

quantitativo e cargos dos servidores do Ministério da Saúde lotados nos  Núcleos 
Estaduais e descentralizados para estados e municípios;

quantitativo de servidores regidos pelo Decreto n.º 1.590/95 (BRASIL, 1995) e 
regidos por legislações específicas inerentes à profissão;

considerações apresentadas pelos gestores com relação ao tema;

quantitativo de servidores lotados nos Núcleos Estaduais do Ministério da Saú-
de (por cargo e por região);

quantitativo de servidores descentralizados para estados, municípios e hospi-
tais universitários (por cargo e por região).

8 CAPACITAÇÃO

O programa de capacitação e treinamento do Ministério da Saúde, desenvolvido e 
organizado pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos, através da Coordenação 
de Desenvolvimento e Planejamento de Recursos Humanos (Coder), entre outros 
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cursos e capacitações oferecidos em 2006, atendeu à reivindicação das entidades re-
presentativas dos servidores que participam da Mesa Setorial e da Mesa Local, reali-
zando o curso de Especialização em Políticas Públicas e Gestão Estratégica em Saúde 
e o curso pré-vestibular, ambos direcionados aos servidores do Ministério da Saúde. 

Confira alguns dos cursos já realizados:

Especialização em Políticas Públicas e Gestão Estratégica em Saúde
Cursinho pré-vestibular
Curso Redescobrindo o SUS que Temos para Construirmos o SUS que Queremos
Curso de Licitações e Contratos na Administração Pública
Capacitação em Ações Judiciais
XIV Congresso Brasileiro de Perícia e Auditoria Médica 
II Encontro de Médicos Peritos do Ministério da Saúde
IX Curso sobre SIAFI Gerencial
Curso de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar
Curso sobre Aposentaria e Pensão – Emenda Constitucional 41/2003.
Atualização em Legislação de Pessoal – Lei n.º 8.112/90.
Encontro Nacional de Saúde Ocupacional
Oficina de Desenvolvimento de Recursos Humanos
Curso de Formação de Pregoeiro
Curso de Direito Constitucional
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Administrativo
Curso Extensivo com Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Civil
Curso de Especialização em Gestão Pública

9 CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

O Ministério da Saúde instituiu, através da Portaria n.º 1.121, de 23 de maio de 
2006 (BRASIL, 2006i), publicada no Boletim de Serviços do Ministério da Saúde, 
n.º 22, o Programa de Educação Permanente do Ministério da Saúde, aprovando os 
critérios gerais para participação dos profissionais em eventos de capacitação pro-
movidos pelo Ministério da Saúde.

Com o objetivo de debater e definir critérios internos de aplicação de diretrizes 
para desenvolvimento de pessoal na administração pública federal direta, autárqui-
ca e fundacional, conforme estabelecido no Decreto n.º 5.707, de 23 de fevereiro de 
2006 (BRASIL, 2006a), foi reinstalada, no Ministério da Saúde, a Câmara Técnica de 
Desenvolvimento de Pessoas, espaço de construção coletiva com finalidade consul-
tiva na definição de critérios internos para a aplicação de políticas de capacitação.
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A Câmara Técnica conta com a participação de representantes do Gabinete do Minis-
tro, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS), Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), Secretaria de Plane-
jamento e Orçamento (SPO), Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (Segep), 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), Secretaria de As-
suntos Administrativos (SAA), Fundo Nacional de Saúde (FNS), Consultoria Jurídica, 
DATASUS e Denasus, que, por meio de debates, contribuem para gestão e desenvolvi-
mento dos servidores, e democratização do acesso às oportunidades de capacitação.

10 SAÚDE DO TRABALHADOR

Nesses três anos de existência da Mesa Setorial, foram desenvolvidas, por meio da 
Coordenação de Atenção Integral à Saúde do Servidor (CAS/CGRH), várias ações de 
prevenção dos agravos e/ou das doenças dos servidores do Ministério da Saúde, bem 
como atuações em atividades relacionadas com a educação e a promoção da saúde, 
in cluin do dois encontros, em Brasília, com representantes dos núcleos estaduais, hos-
pitais próprios e institutos do Ministério da Saúde. 

Foram implantados programas como o de Saúde Ocupacional, de Promoção e 
Educação à Saúde e o de Preparação para Aposentadoria. Este último está sen-
do implantado em outros Ministérios com a metodologia e o acompanhamento 
da CAS/CGRH. 

O Programa de Saúde do Trabalhador do MS contempla as ações integradas de 
avaliação ambiental, dos riscos e exames ocupacionais, laboratoriais e adicio-
nais de insalubridade e de periculosidade. Estabelece como meta instituciona-
lizar os serviços de saúde do trabalhador em todos os seus núcleos estaduais, 
hospitais e institutos próprios, buscando garantir as equipes mínimas de traba-
lho: médica, técnica e de engenheiro de segurança do trabalho.

Já o Programa de Promoção e Educação à Saúde abrange as doenças crônico-
degenerativas, como: diabetes, obesidade/dislipidemia, hipertensão arterial, 
dependência química, alcoolismo, tabagismo, além de apoio familiar e a grupo 
de adolescentes, inclusive, através de campanhas nas datas comemorativas. 

O atendimento da creche do MS, que também beneficia servidores da Anvisa e 
Funasa, foi ampliado. De crianças com idade de 2 anos e 11 meses para crianças 
com até 4 anos de idade, passando de 34 para 68 o número de vagas. Além dis-
so, o atendimento na creche visa estimular o aleitamento materno e proporcio-
nar segurança e tranqüilidade aos pais enquanto trabalham.
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Outra ação realizada em atenção à Política de Valorização do Servidor foi a 
elaboração de Portaria que institui o Programa de Prevenção ou Redução dos 
Agravos e Promoção da Saúde do Servidor e demais Trabalhadores no âmbito 
do MS. Isso porque a Lei n.º 8.112/90 (BRASIL, 1990b), que instituiu o Regime 
Jurídico Único, não contempla em sua redação a realização de exames periódi-
cos. O Ministério da Saúde publicou no Boletim de Serviço n.º 31, datado de 31 
de julho de 2006, a Portaria n.º 1.700 (BRASIL, 2006k), que institui o Programa 
de Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde do Servidor Público e demais 
trabalhadores, no âmbito do Ministério da Saúde.

11 LOTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNASA

Com a publicação da Portaria n.º 1.172/2004 (BRASIL, 2004) do Ministro da Saú-
de, a gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, em âmbito nacional, pas-
sou a ser de competência da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério 
da Saúde. Esta competência pertencia, anteriormente, à Funasa.

A Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde pautou como 
ponto de discussão uma reivindicação dos atuais servidores da Funasa que ingressa-
ram nesta Fundação, na atividade de vigilância epidemiológica e que não concorda-
vam em realizar uma atividade de competência de outro órgão.

Assim, foi criado Grupo de Trabalho para debater a questão, e como resultado dos 
trabalhos desenvolvidos pelo grupo foi publicada a Portaria n.º 740/2006 (BRASIL, 
2006l), assinada pelo Ministro de Estado da Saúde, estabelecendo que as atividades 
de vigilância em saúde de que trata a Portaria n.º 1.172/2004 (BRASIL, 2004) serão 
executadas em conjunto, pelos servidores estaduais, municipais e do Distrito Fede-
ral, bem como pelos servidores do quadro de pessoal da Funasa, colocados à dispo-
sição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do artigo 20 da 
Lei n.º 8.270/91 (BRASIL, 1991b), estando assegurados os direitos e vantagens dos 
cargos efetivos.

12 RETROATIVO DA INDENIZAÇÃO DE CAMPO

A reivindicação sobre o retroativo da Indenização de Campo, instituída pelo ar-
tigo 16, da Lei n.º 8.216, de 1991 (BRASIL, 1991a), encontra-se na pauta da Mesa 
Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde.
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De acordo com o artigo 15, da Lei n.º 8.270, de 1991 (BRASIL, 1991b), a referida 
indenização deveria ser reajustada pelo Poder Executivo, na mesma data e  percentual 
de revisão dos valores das diárias.

Assim, a presente reivindicação já foi reconhecida tanto pela Coordenação-Geral 
de Recursos Humanos do Ministério da Saúde como pela Funasa, encontrando-se 
os dados em pleno levantamento, uma vez que deverá ser analisada cada ficha fun-
cional dos servidores que receberam a referida reivindicação no período em que se 
compreende que a mesma foi paga com defasagem.

13 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (DATASUS)

Em 1991, alguns empregados da Empresa de Tecnologia e Informação da Previ-
dência Social (Dataprev) optaram por integrar-se ao quadro de servidores da Funasa, 
conforme faculdade concedida pelo §3.º do artigo 14 da Lei n.º 8.029/90 (BRASIL, 
1990a).

Os referidos empregados passaram a ser remunerados com o mesmo salário que 
recebiam na Dataprev, mudando a rubrica de salário para vencimento. Como rece-
biam, na Dataprev, salários superiores aos vencimentos praticados na nova tabela 
em que foram enquadrados, tiveram uma parcela de seus vencimentos preservada 
como: “Diferença de Vencimentos Nominalmente Identificada”, conforme garante o 
§3.º do art. 4.º da Lei n.º 8.270/91:

“Havendo diferença de vencimento, em decorrência da aplicação 
do disposto neste artigo, este valor será pago a título de diferen-
ça de vencimento nominalmente identificada, sendo considerada 
também para os cálculos das vantagens pessoais e se sujeitando 
aos mesmos percentuais de revisão e antecipação de vencimen-
tos.” (BRASIL, 1990b, art. 4, § 3).

No decorrer dos anos, os servidores do DATASUS e as entidades nacionais sindicais 
reivindicaram uma revisão na rubrica, pois a remuneração destes estava defasada em 
razão da aplicação de índices de reajuste, reestruturação de tabelas, entre outras.

A partir das demandas apresentadas pelos trabalhadores do DATASUS, a Mesa Se-
torial instituiu um Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de avaliar cada ficha fun-
cional, quanto aos índices e enquadramentos aplicados no decorrer dos anos. Após 
este trabalho, o GT concluiu que havia defasagem na rubrica e propôs a correção 
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desta e o reconhecimento administrativo dos passivos trabalhistas dos servidores do 
DATASUS. O Ministério da Saúde acatou o trabalho desenvolvido pelo grupo e cum-
priu o que foi recomendado.

O quadro a seguir demonstra o quantitativo devido aos servidores, bem como os 
dados atualizados e o impacto orçamentário em 2005, uma vez que foram pagos os 
passivos referentes a este exercício. 

TOTAL GERAL
Situação Passada Situação Nova Passivo de 2005

R$444.017,86 R$598.078,30 R$1.834.578,66
IMPACTO NO EXERCÍCIO/2005 R$1.988.639,03 

14 GUARDAS DE ENDEMIAS – RIO DE JANEIRO (FUNASA)

Desde 1998, em virtude do quadro epidêmico instalado no Rio de Janeiro, a União 
promoveu, por reiteradas vezes, a contratação emergencial de guardas endêmicos. 

Em 1994, face à gravidade da epidemia de dengue no estado do Rio de Janeiro, 
realizou-se, sob a responsabilidade da Funasa, um processo seletivo sob o am-
paro da Lei n.º 8.745/93 (BRASIL, 1993), autorizado pelo Ministro de Estado da 
Saúde e aprovado pela Secretaria de Administração Federal (SAF), para contrata-
ção de 6.139 profissionais pelo prazo de 6 meses (outubro/1994 a março/1995), 
sendo a Portaria n.º 215/94, publicada no DOU de 28 de setembro de 1994.

Em virtude da necessidade de se continuar as atividades de combate às ende-
mias, os contratos foram prorrogados nos mesmos moldes dos anteriores, vigo-
rando de 28 de março a 27 de setembro de 1995 e de 27 de setembro de 1995 a 
28 de março de 1996.

Em 21 de março de 1996, foi editada a Medida Provisória n.º 1.368 (BRASIL, 
1996a), que estabeleceu, em seu artigo 2.º, a possibilidade de prorrogação dos 
contratos até 31 de dezembro de 1996.

Em 9 de maio de 1996, através do ofício n.º 543/PRE, a Funasa submeteu ao 
Ministro de Estado da Saúde nova proposta de alteração da medida provisória 
acima mencionada, solicitando a permanência dos guardas de endemias en-
quanto perdurasse a situação de surtos endêmicos. Deste modo, em 30 de no-
vembro de 1996, foi editada a Medida Provisória n.º 1505-9 (BRASIL, 1996b), 
tornando possível a prorrogação dos contratos até 31 de março de 1998.

Em 27 de março de 1998, a Medida Provisória n.º 1.554-26 (BRASIL, 1998b) 
determinou a renovação dos contratos até 31 de março de 1999, e da mesma 
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forma em 12 de março de 1999, foi editada a Medida Provisória n.º 1.748-39 
(BRASIL, 1999), que viabilizou a prorrogação no prazo da vigência dos contra-
tos até 30 de junho de 1999.

Em julho de 1999, a Administração Pública optou por suspender as renovações 
dos contratos, fato este que ocasionou a demissão de 5.792 guardas de ende-
mias. Nesta ocasião foi impetrado mandado de segurança pelo Sindsprev/RJ, 
com o objetivo de anular a demissão, em virtude de vício administrativo decor-
rente da ausência de exame demissional.

Foi obtida uma liminar, fato este que permitiu a realização de negociações, 
objetivando a reintegração dos guardas de endemias.

Em 2003, por força do artigo 23, da Lei n.º 10.667/03 (BRASIL, 2003b), tor-
nou-se possível, à Administração, firmar termo de transação para reintegrar 
os profissionais que optassem pela desistência da ação, pelo prazo de até dois 
anos, improrrogáveis. O termo reintegrar foi posto no texto legal, em virtude 
de a União ter efetuado o pagamento da indenização no período em que esses 
trabalhadores ficaram demissionários (o pagamento das indenizações foi reali-
zado até dezembro de 2005).

Em julho de 2005, foi editada Medida Provisória n.º 259 (BRASIL, 2005b), au-
torizando a Funasa a prorrogar por mais 2 (dois) anos os cerca de 5.400 contra-
tos existentes.

A publicação da Emenda Constitucional n.º 51, de 2006 (BRASIL, 2006b), apre-
sentou um importante avanço para a saúde no Brasil, pois disciplinou, em nível 
constitucional, a atividade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes 
de combate às endemias.

Assim, conforme previu a referida emenda, a União, como ente da Federação, 
editou a Medida Provisória n.º 297, de 9 de junho de 2006 (BRASIL, 2006g), 
convertida na Lei n.º 11.350, de 5 de outubro de 2006 (BRASIL, 2006d), regu-
lando o regime celetista, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
(BRASIL, 1943), para estes trabalhadores que desde 1998 prestam serviços de 
prevenção epidemiológica no Estado do Rio de Janeiro.

Cabe destacar que, com base na Medida Provisória n.º 297/2006 (BRASIL, 
2006g), convertida na Lei n.º 11.350, de 5 de outubro de 2006 (BRASIL, 
2006d), a Funasa publicou a Portaria n.º 957, de 27 de junho de 2006, enqua-
drando cerca de 5.365 trabalhadores no quadro suplementar de combate às 
endemias da Fundação Nacional de Saúde.
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15 RECOMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

15.1 CARREIRA

No Termo de Compromisso, assinado em 27 de setembro de 2005, consta a criação 
de um Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de reestruturar a Carreira da Seguri-
dade Social e do Trabalho. O Grupo de Trabalho, composto de representantes das 
entidades sindicais e representantes dos Ministérios da Saúde, Previdência, Traba-
lho e Emprego, está realizando reuniões sistemáticas, desde 2005, com o intuito de 
debater e formular encaminhamentos para a questão. 

O GT definiu como estratégia de trabalho três momentos:

 1.º Realização de censo para diagnóstico da força de trabalho do Ministério da 
Saúde.

 2.º Análise, crítica e sugestões dos dados coletados no diagnóstico.

 3.º Definição e apresentação da proposta.

15.2 DIAGNÓSTICO DA FORÇA DE TRABALHO

Composição da Força de Trabalho – Ministério da Saúde

A força de trabalho total do Ministério da Saúde é composta, atualmente, de 
64.501 trabalhadores divididos entre servidores lotados na sede, núcleos estaduais, 
centros e institutos; servidores cedidos; servidores dos hospitais próprios; terceiriza-
dos; consultores, contratados por meio de Organismos Internacionais e Contratos 
Temporários da União.
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Quantidade e percentual da força de trabalho do MS 

6.447

41.668

6.485
4.730

946

4.225

7% 1% 7%

Servidores Ativos
(Sede, Núcleos 
Estaduais, Centros
e Institutos)

Servidores Ativos
(Descentralizados
ao SUS)

Servidores Ativos
(Hospitais Próprios)

Terceirizados Consultores
(Organismos
Internacionais)

Contratos
Temporários 
da União

10% 65% 10%

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape, em janeiro de 2006.

Aposentados e Instituidores de Pensão
Pouco mais de 60% do quadro de pessoal do Ministério da Saúde é composto por 

ex-servidores aposentados e instituidores de pensão. Dos 98.834 ex-servidores e 
instituidores de pensão, 72% são aposentados (71.109) e 28% instituidores de pen-
são (27.725). 

Aposentados e Instituidores Pensão

28%

72%

Aposentados (71.109)

Instituidores de Pensão (27.725)

Análise dos dados constantes no Diagnóstico da Força de Trabalho

Dos servidores ativos:

− 76% estão lotados nas esferas estadual e municipal do Sistema Único de Saúde 
(cedidos);

− 12% estão lotados nos hospitais federais no Rio de Janeiro;

− 12% estão lotados nos núcleos estaduais, centros, institutos e sede do MS.
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Faixa Etária:

− 46% dos servidores estão acima de 50 anos;

− 40% estão acima de 40 anos;

− 10% estão acima de 60 anos;

− 4% estão abaixo de 40 anos.

46%40%

4% 10%

28 A 30
31 A 40
41 A 50
51 A 60
61 A 70
71 A 81

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape, em janeiro de 2006.

− 17% tem até o ensino fundamental completo; 

− 28% tem o ensino médio completo; 

− 55% tem nível superior.

1%6%
10%

28% 55%
 

 

 

 

ALFABETIZADO SEM CURSOS REGULARES

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

ENSINO MÉDIO COMPLETO

SUPERIOR COMPLETO

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape, em janeiro de 2006.

− 32% devem se aposentar nos próximos 5 anos; 

− 37% nos próximos 10 anos;

− 31% nos próximos 15 anos.
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31% 32%

37%

5 ANOS  

10 ANOS  

15 ANOS  

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape, em janeiro de 2006.

− Na atual carreira existem 221 cargos;

− 1% dos servidores ocupa cargos de nível auxiliar;

− 55% ocupam cargo de nível intermediário; 

− 44% ocupam cargo de nível superior;

− 97% dos cargos ocupados de nível superior são cargos de profissionais de saúde;

− 41% dos cargos ocupados de nível médio são cargos extintos ou em extinção.

CARGOS EXISTENTES
NÍVEL AUXILIAR 30
NÍVEL INTERMEDIÁRIO 116
NÍVEL SUPERIOR 75
TOTAL 221

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape, em janeiro de 2006.

− 88% dos servidores ativos estão posicionados na última referência do cargo;

− 14.948 servidores e ex-servidores recebem complementação de salário mínimo.

Considerações acerca da força de trabalho do Ministério da Saúde

O cenário da força de trabalho no Ministério da Saúde se apresenta com algumas 
variáveis, assim pontuadas:

-
tério da Saúde;

-
rio da Saúde e sua missão;
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-
sentadoria para no máximo 15 anos;

Quantidade e percentual da força de trabalho da Funasa

Servidores Ativos Contratos Temp. União

36.215

5.308

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape, em janeiro de 2006.

Pouco mais de 34% do quadro de pessoal da Funasa é composto por ex-servidores 
aposentados e instituidores de pensão. Dos 21.695 ex-servidores e instituidores de 
pensão, 57% são aposentados (12.411) e 43% são instituidores de pensão (9.514). 

43%

57%

Aposentados (12.411)

Instituidores de Pensão (9.284)

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape, em janeiro de 2006.

Informações referentes à força de trabalho da Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa)

− 13 % dos servidores estão na faixa etária entre 31 e 40 anos;

− 53% dos servidores estão na faixa etária entre 41 e 50 anos;

− 28% dos servidores têm mais de 50 anos; 

− 6% dos servidores têm mais de 60 anos.
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13% 53%

28%

6%

27 A 30
31 A 40
41 A 50
51 A 60
61 A 70

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape, em janeiro de 2006.

− 4% dos servidores são alfabetizados;

− 23% possuem o ensino fundamental completo;

− 18% possuem o ensino fundamental incompleto;

− 44% possuem o ensino médio completo;

− 11% possuem ensino superior.

4% 23%

18%44%

11%

1º GRAU COMPLETO

1º GRAU INCOMP.

2º GRAU

SUPERIOR COMP.

ALFABETIZADO

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape, em janeiro de 2006.

− 11% dos servidores devem se aposentar nos próximos 5 anos;

− 29% dos servidores devem se aposentar nos próximos 10 anos;

− 60% dos servidores devem se aposentar nos próximos 15 anos.
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4% 23%

18%44%

11%

1º GRAU COMPLETO

1º GRAU INCOMP.

2º GRAU

SUPERIOR COMP.

ALFABETIZADO

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape, em janeiro de 2006.

− Na atual carreira existem 211 cargos;

− 15% dos servidores ocupam cargos de nível auxiliar;

− 55% ocupam cargo de nível intermediário;

− 30% ocupam cargo de nível superior.

− Os cargos mais ocupados pelos servidores de nível auxiliar são: auxiliar de labo-Os cargos mais ocupados pelos servidores de nível auxiliar são: auxiliar de labo-
ratório (52%) e auxiliar de serviços gerais (48%).

− Os cargos mais ocupados pelos servidores de nível intermediário são: agente de 
saúde pública (56%) e guardas de endemias (18%).

− Os cargos mais ocupados pelos servidores de nível superior são: médico (58%) 
e enfermeiro (22%).

CARGOS EXISTENTES
NÍVEL AUXILIAR 32
NÍVEL INTERMEDIÁRIO 116
NÍVEL SUPERIOR 63

TOTAL 211

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape, em janeiro de 2006.

Informações referentes à força de trabalho da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa)

ANVISA
SITUAÇÃO FUNCIONAL TOTAL
Ativos 1.504
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ANVISA
SITUAÇÃO FUNCIONAL TOTAL
Aposentados 145
Instituidores de Pensão 12
Contratos Temporários da União 124

TOTAL 1.785

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape em junho de 2006.

15.3 CONCURSO PÚBLICO – HOSPITAIS DO RIO DE JANEIRO

Após 23 anos sem a realização de concurso público no Ministério da Saúde, e 
dadas as reais necessidades pela atual força de trabalho, a Coordenação-Geral de 
Recursos Humanos realizou, no final de 2005, concurso público para preenchimento 
de 3.490 (três mil quatrocentas e noventa) vagas do quadro de pessoal permanente 
do Ministério da Saúde, para diversos cargos da Carreira da Seguridade Social e do 
Trabalho. As vagas foram distribuídas nos quatro Hospitais Próprios do Ministério da 
Saúde, no Rio de Janeiro: 

Hospitais Quantitativo de Vagas
Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia (Into) 673
Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras (INCL) 582
Hospital Geral de Bonsucesso (HGB) 1.121
Hospital do Servidor do Estado (HSE) 1.114

TOTAL 3.490

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape em junho de 2006.

16 CEDÊNCIA

16.1 DIAGNÓSTICO

Em 2005, a CGRH, com o objetivo de subsidiar a discussão sobre a situação dos 
servidores descentralizados para o SUS (cedidos), elaborou um Diagnóstico de Ce-
dência, levantando, entre outros dados, os quantitativos a seguir: 
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Totalizando um quantitativo de 41.620 servidores descentralizados para estados, 
municípios e hospitais universitários. Deste total, 18.202 servidores exercem ati-
vidades de nível superior; 23.203 exercem atividades de nível intermediário e 208 
exercem atividades de nível auxiliar.

Além do quantitativo analisado, os representantes das entidades sindicais, que 
compõem a Comissão de Política e Gestão da Mesa Setorial de Negociação Perma-
nente do Ministério da Saúde, apresentaram os principais problemas vivenciados 
pelos servidores cedidos, entre eles: 

-
pam de atividades sindicais;

mesmos.

16.2 PROTOCOLO DE CEDÊNCIA

Representantes da Mesa Setorial de Negociação Permanente, em conjunto com 
representantes da Mesa Nacional de Negociação do SUS (MNNP-SUS), constituíram 
Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de discutir e elaborar protocolo de cedência 
de servidores no âmbito do SUS. 

Dessa forma, depois de várias reuniões, em abril de 2006, foi assinado o Protocolo 
n.º 005/2006, da Mesa Nacional de Negociação Permanente do Sistema Único de 
Saúde (MNNP-SUS), dispondo sobre orientações, diretrizes e critérios para aperfei-
çoar procedimentos de cessão de pessoal no âmbito do SUS.
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16.3 CONVÊNIOS DE CESSÃO

O artigo 20, da Lei n.º 8.270, de 1991 (BRASIL, 1991b), que dispõe sobre a cessão 
de pessoal para estados, Distrito Federal e municípios no âmbito do SUS, prevê a 
necessidade de convênio entre o órgão cedente e o cessionário. Assim, após debates 
entre representantes do governo e representantes das entidades nacionais na Mesa 
Setorial, a Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Saúde iniciou 
a formalização desses convênios, por meio da Portaria n.º 929, de 26 de junho de 
2001 (BRASIL, 2001), visando ao acompanhamento formal e à garantia ao servidor 
dos seus direitos. Cabe destacar que, em 2006, foram formalizados mais de 300 
convênios de cessão com os órgãos competentes (secretarias estaduais de saúde, 
secretarias municipais de saúde e hospitais universitários). 

17 PERCENTUAL DE GANHOS NA GESTÃO (2003/2006)

Os servidores efetivos dos quadros de pessoal do Ministério da Saúde e da Funasa, 
integrantes da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei n.º 
10.483, de 2002 (BRASIL, 2002), receberam nos quatros anos da gestão 2003/2006, 
reajuste acima de 29,17%. Esse valor é estimado pelo índice oficial do Governo Fe-
deral, denominado Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Assim, para efeitos de cálculo, o servidor deverá somar todas as vantagens pes-
soais que compõem a remuneração do seu cargo efetivo, conforme prevê a Lei n.º 
8.852, de 1994 (BRASIL, 1994), quais sejam:

Vencimento Básico (VB); 

Gratificação de Atividade Executiva (GAE);

Gratificação Específica de Seguridade Social e do Trabalho (GESST); 

Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho 
(GDASST);

Vantagem Pessoal Individual (VPI).

Observação: O Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e outras formas de adicio-
nais, como, por exemplo, adicional de insalubridade, não devem ser considerados 
para efeitos de cálculo, pois são vantagens individuais do cargo efetivo, ou seja, 
nem todos as possuem.

Cabe destacar que após levantamento e apresentação na Mesa Setorial verificou-
se que, de janeiro de 2003 a dezembro de 2006, os servidores ativos e inativos dos 
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níveis auxiliar, intermediário e superior terão os seguintes reajustes em seus venci-
mentos:

Nível Superior Ativo – 33,64%

Nível Superior Inativo – 33,42%

Nível Intermediário Ativo – 45,31%

Nível Intermediário Inativo – 43,53%

Nível Auxiliar Ativo – 107,80%

Nível Auxiliar Inativo – 106,87%

Obs.: Para efetuação dos cálculos, foi utilizado o contracheque do mês de outubro 
de 2002 e feita uma estimativa para o contracheque do mês de dezembro de 2006. 
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18 INSTALAÇÃO DA MESA LOCAL DE NEGOCIAÇÃO 
PERMANENTE – MLNP/MS-DF

Em dezembro de 2005, foi instalada a Mesa Local de Negociação Permanente do 
Ministério da Saúde no Distrito Federal (MLNP/MS-DF). Foi mais um passo dado pela 
CGRH na implantação de um Sistema Democrático de Relações de Trabalho. A Mesa 
conta com a participação de representantes de áreas do Ministério da Saúde e das 
entidades sindicais do Distrito Federal que representam os servidores do Ministério 
da Saúde em âmbito local.

A MLNP/MS-DF tem o objetivo de tratar os temas de interesse específico dos servi-
dores da saúde, no âmbito deste Ministério, possibilitando a implementação de um 
sistema de incentivo e valorização dos trabalhadores. Além disso, visa a instituição 
de metodologias de tratamento de conflitos e demandas decorrentes das relações 
funcionais e de trabalho, buscando alcançar soluções negociadas para os interesses 
manifestados por cada uma das partes.
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Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso

Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso

Mesa Setorial de NMesa Setorial de NMe orial 
ocMesa Setorial de Negoa Set
NMesa Setorial de Ne NMesa

Três anos de conquistas para os servidores públicos federais da área da Saúde

As fotos mostram alguns momentos da Mesa Setorial de Negociação Permanente 
do Ministério da Saúde e de seus representantes, tais como: Reuniões Ordinárias, 
instalação da Mesa Setorial e da Mesa Local e Oficinas de Trabalho.

MESA SETORIAL DE NEGOCIAÇÃO  
PERMANENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
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Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso

Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso

Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso
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Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso

Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso

Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso
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Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso

Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso

Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso
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Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso

Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso

Foto: Carlos Magno e Ronaldo Barroso
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ANEXOS

ANEXO A – REPRESENTANTES DA BANCADA SINDICAL E DA 
BANCADA GOVERNAMENTAL NA MESA SETORIAL DE NEGOCIAÇÃO 
PERMANENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

 Representação Governamental

Titulares Suplentes

Representantes 
do Ministério do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Gestão

Carlos Sena – Funasa
Emival Ferreira da 
Silva – Funasa

Idel Profeta

Hilbert David – Degerts Wilson Aguiar Filho – Degerts Ana Lúcia da Silva
Elzira Maria do Espírito 
Santo – CGRH/MS
Caroline Saint’Aubin – ANS Carlos Alberto Silva Lima – ANS
Lúcia Masson – Anvisa André Vaz Lopes – Anvisa
Arionaldo Bonfim Rosendo – SPO
Paulo Ernani Gadelha Vieira – Fiocruz Leila Mello Nogueira – Fiocruz

Paulo César Lourenzatto – SAS
Archimedes Guimarães 
de Castro – SAS

Representação Sindical
Titulares Suplentes

Antônio Pereira L. Sobrinho – Condsef Gilmar Alves Cabral – Condsef
Oton Pereira Neves – Condsef Maria do Socorro R. da Costa – Condsef
Sérgio Ronaldo da Silva – Condsef Marizar Mansilha de Melo – Condsef
Hélio de Jesus dos Santos – Fenasps Carlos Roberto dos Santos – Fenasps
Maria Regina L. de Souza – Fenasps Cícero Lourenço da Silva – Fenasps
Vera Lúcia Farias Level – Fenasps Maria Conceição P. e Santos – Fenasps
Luciano Simplício de Farias – CNTSS Irineu Messias de Araújo – CNTSS
Maria Júlia R. Nogueira – CNTSS
Miraci Mendes Astum – CNTSS
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ANEXO B – MESA SETORIAL DE NEGOCIAÇÃO 
PERMANENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Regimento Interno

Cláusula Primeira. O presente Regimento Interno cuida da constituição e fun-
cionamento da Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde 
– MSNP/MS

Parágrafo Primeiro. A Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério 
da Saúde integra a estrutura vertical da Mesa Nacional de Negociação Permanente 
– MNNP, sendo informada e regida pelos princípios, objetivos e regras gerais de 
funcionamento estabelecidos no Protocolo e Regimento Institucional da MNNP, pu-
blicados no DOU de 27/6/03 e 22/7/03, respectivamente.

I. Constituição

Cláusula Segunda. A Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério 
da Saúde – MSNP/MS é constituída por duas bancadas, designadas Bancada Gover-
namental e Bancada Sindical.

Parágrafo Primeiro. A Bancada Governamental da MSNP/MS é constituída por no 
máximo 10 (dez) representantes, designados pelo Ministro da Saúde, sendo 1 (um) 
designado pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão.

Parágrafo Segundo. A Bancada Sindical é constituída por no máximo 10 (dez) 
representantes de entidades de classe que representem, em âmbito nacional, os ser-
vidores públicos vinculados ao Ministério da Saúde.

Parágrafo Terceiro. Constitui condição preliminar para a participação de entida-
des sindicais nacionais na Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da 
Saúde a subscrição ao Protocolo e ao Regimento Institucional da MNNP. 

Parágrafo Quarto. A qualquer tempo, qualquer entidade de classe de âmbito na-
cional representativa do funcionalismo público do Ministério Saúde poderá pleitear 
a subscrição ao Protocolo e a sua participação na presente Mesa Setorial.

Parágrafo Quinto. Ocorrendo a hipótese de subscrição e pleito de um número 
maior de entidades sindicais para participação na MSNP, as entidades do setor se 
comprometem a instituir formas e critérios democráticos de participação.

Parágrafo Sexto. De comum acordo, as partes poderão permitir a participação de 
representantes de outros órgãos do governo federal e/ou de outras entidades sindi-
cais como observadoras.
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Parágrafo Sétimo. Nos termos do RI da MNNP, os critérios de representação esta-
belecidos na presente cláusula serão avaliados e, se for o caso, revistos.

Parágrafo Oitavo. A Bancada Governamental poderá incluir entre seus represen-
tantes gestores vinculados a outros ministérios.

II. Objetivos Gerais e Finalidades Específicas da MSNP/MS

Cláusula Terceira. Constituem objetivos gerais da MSNP/MS:

1) Instituir metodologias de tratamento de conflitos e demandas decorrentes das 
relações funcionais e de trabalho estabelecidas no âmbito do Ministério da 
Saúde e entidades vinculadas, de caráter permanente, buscando alcançar solu-
ções negociadas para os interesses manifestados por cada uma das partes;

2) Contribuir para a constituição do Sistema de Negociação Permanente de Rela-
ções de Trabalho no Serviço Público (Sinpefederal);

3) Tratar de temas gerais e de assuntos de interesse específico da cidadania, rela-
cionados à democratização dos serviços públicos em seu âmbito de competên-
cia, nos termos estabelecidos no “Protocolo para Instituição Formal da MNNP”. 

4) Estabelecer procedimentos e normas que ensejem melhorias nos níveis de reso-
lutividade e da qualidade dos serviços públicos de saúde prestados à população;

5) Tratar de temas de interesses específicos dos servidores da Saúde, no âmbito 
do Ministério da Saúde, possibilitando a implementação de um sistema de in-
centivo e valorização dos trabalhadores da área de Saúde.

III. Princípios Constitucionais e Preceitos Democráticos

Cláusula Quarta. Ratificando termos do Protocolo e do Regimento Institucional 
da MNNP, a Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde apóia-
se nos seguintes princípios e garantias constitucionais:

1) Da legalidade, segundo o qual faz-se necessário o escopo da lei para dar gua-
rida às ações do administrador público;

2) Da moralidade, por meio do qual se exige probidade administrativa;

3) Da impessoalidade, finalidade ou indisponibilidade do interesse público, 
que permitem tão-somente a prática de atos que visem ao interesse público, 
de acordo com os fins previstos em lei;

4) Da qualidade dos serviços, pelo qual incumbe à gestão administrativa pú-
blica os preceitos constitucionais da eficiência, conceito que inclui, além da 
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obediên cia à lei e honestidade, a resolutividade, o profissionalismo e a ade-
quação técnica do exercício funcional no atendimento e qualidade dos servi-
ços de interesse público;

5) Participativo, que fundamenta o Estado Democrático de Direito e assegura a 
participação e o controle da sociedade sobre os atos de gestão do governo;

6) Da publicidade, pelo qual se assegura a transparência e o acesso às informa-
ções referentes à Administração Pública;

7) Da liberdade sindical, que reconhece aos sindicatos a legitimidade da defesa 
dos interesses e da explicitação dos conflitos decorrentes das relações funcio-
nais e de trabalho na administração pública, assegurando a livre organização 
sindical e o direito de greve aos servidores públicos, nos termos da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil.

Cláusula Quinta. A MSNP/MS também adota os seguintes preceitos democráticos 
de negociação:

1) Da ética, da confiança recíproca, da boa-fé, da honestidade de propósitos e da 
flexibilidade para negociar;

2) Da obrigatoriedade das partes em buscarem a negociação quando solicitado 
por uma delas;

3) Do direito de acesso à informação;

4) Do direito ao afastamento de dirigentes sindicais para o exercício de mandato 
sindical, nas condições estabelecidas pela Mesa Central;

5) Da legitimidade de representação, do respeito à vontade soberana da maioria 
dos representados e da adoção de procedimentos democráticos de deliberação;

6) Da independência do movimento sindical e da autonomia das partes para o 
desempenho de suas atribuições constitucionais.

IV. Prerrogativas e competências

Cláusula Sexta. Constitui prerrogativa exclusiva das partes subscritoras do pre-
sente Regimento Interno, com as garantias ora estabelecidas, dar tratamento dos 
conflitos e das demandas decorrentes dos vínculos funcionais e do trabalho e o en-
caminhamento de assuntos de interesse administrativo estabelecidos no âmbito do 
Ministério da Saúde.

Cláusula Sétima. Compete a MSNP do Ministério da Saúde:
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1) Dar encaminhamento as tratativas coletivas e aos assuntos de interesse admi-Dar encaminhamento as tratativas coletivas e aos assuntos de interesse admi-
nistrativo relacionados ao serviço e aos seus servidores, de caráter específico 
dos órgãos que constituem e integram o Ministério da Saúde;

2) Instituir Mesas Regionais ou Locais de Negociação Permanente, segundo cri-Instituir Mesas Regionais ou Locais de Negociação Permanente, segundo cri-
térios definidos pela MNNP;

Parágrafo Primeiro. As Mesas Regionais ou Locais de Negociação Permanente 
serão constituídas por duas bancadas paritárias, designadas, cada uma, Bancada 
Sindical e Bancada Governamental, composta por até 5 membros cada.

Parágrafo Segundo. Poderão ser criadas Comissões Temáticas ou Grupos de Tra-
balho de interesse comum, objetivando subsidiar as discussões da Mesa Setorial do 
Ministério da Saúde. Ficam criadas as seguintes Comissões Temáticas Específicas, 
afora outras que poderão ser instituídas:

1) Comissão Temática de Jornada de Trabalho;

2) Comissão Temática de Condições de Trabalho, Humanização e Saúde do Traba-Comissão Temática de Condições de Trabalho, Humanização e Saúde do Traba-
lhador;

3) Comissão Temática de Papel do Estado, Humanização do Serviço Público e Di-Comissão Temática de Papel do Estado, Humanização do Serviço Público e Di-
retrizes Gerais de Planos de Carreiras;

4) Comissão Temática de sistema de incentivo e valorização do servidor da Saúde;

5) Comissão Temática para discussão da situação dos servidores redistribuídos e 
cedidos no âmbito do SUS.

Parágrafo Terceiro: Ao final dos trabalhos, as Comissões Temáticas Específicas 
elaborarão relatórios contendo as propostas, de consenso ou não, que serão remeti-
dos à apreciação e aprovação ou não da Mesa Setorial do Ministério da Saúde.

V - Estímulo à Instância Negocial. 

Cláusula Oitava. As partes integrantes da MSNP/MS assumem o compromisso de 
buscar soluções negociadas para os assuntos de interesse do funcionalismo vincu-
lados ao setor, baseando-se no princípio da boa-fé e da transparência, e a envidar 
todos os esforços necessários ao fiel cumprimento dos itens negociados, respeitados 
os princípios e normas gerais que informam e regem a Administração Pública. 

VI. Caráter Deliberativo e Sistema Decisório

Cláusula Nona. A MSNP/MS tem caráter deliberativo, sendo que o critério de vo-
tação em qualquer das suas instâncias ou organismos, esgotado o processo negocial, 
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será o do voto por bancada, cabendo sempre um voto para a Bancada Governamental 
e um voto para a Bancada Sindical. 

Parágrafo Único. Os critérios internos de decisão do voto de cada uma das banca-
das serão por elas estabelecidos, separadamente.

Cláusula Décima. As decisões emanadas da MSNP/MS , seja quanto à forma, seja 
quanto ao mérito, para produzirem efeitos legais deverão ser revistas e encaminhadas, 
pela Administração, segundo os preceitos legais que regem a Administração Pública 
e/ou nos termos previstos nos estatutos das entidades sindicais, conforme o caso.

VII. Regras e procedimentos formais do processo negocial.

Coordenação dos trabalhos

Cláusula Décima Primeira. A Mesa e todas as instâncias que integram a MSNP/MS 
terão seus trabalhos coordenados, individualmente, por um Coordenador Executivo, 
representante da Bancada Governamental.

Parágrafo Primeiro. A MSNP/MS será coordenada pelo Ministério da Saúde, atra-
vés da Coordenação-Geral de Recursos Humanos.

Parágrafo Segundo. Compete aos Coordenadores, entre outras atribuições que 
lhes forem conferidas:

1) Providenciar as condições necessárias à realização das reuniões da Mesa e ao 
bom funcionamento do sistema negocial;

2) Convocar os participantes para as reuniões ordinárias e extraordinárias da 
Mesa;

3) Definir, após consulta aos partícipes, sempre que possível, o local e horário das 
reuniões extraordinárias, quando não houver decisão da Mesa nesse sentido;

4) Receber itens, elaborar e encaminhar aos partícipes, antecipadamente, a pau-Receber itens, elaborar e encaminhar aos partícipes, antecipadamente, a pau-
ta de cada reunião;

5) Reunir e distribuir, antecipadamente, material, estudos e pareceres para sub-Reunir e distribuir, antecipadamente, material, estudos e pareceres para sub-
sidiar as discussões da Mesa; 

6) Abrir, coordenar e encerrar as reuniões;

7) Secretariar as reuniões;

8) Elaborar atas de reunião e repassá-las aos partícipes, cuidando para que sejam 
assinadas por todos;
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9) Reunir documentos e manter arquivo público organizado do processo negocial. 

Facilitador do Processo

Cláusula Décima Segunda. A MSNP/MS poderá ter seus trabalhos acompanhados 
pela figura de um Facilitador do Processo que detenha experiência específica em sis-
temas institucionais de negociação coletiva no setor público.

Parágrafo Primeiro. A competência material do Facilitador do Processo restrin-
ge-se aos aspectos referentes à formulação e à forma de funcionamento da MSNP, 
não lhe competindo atuar sobre o mérito das questões tratadas. 

Parágrafo Segundo. O Facilitador do Processo será indicado de comum acordo 
pela Administração Pública e pelas entidades sindicais.

Parágrafo Terceiro. Na impossibilidade de indicação por comum acordo, o Facili-
tador será indicado em sistema de rodízio, nos termos estabelecidos pelas partes.

Assessoria Técnica

Cláusula Décima Terceira. As partes envolvidas no processo de negociação po-
derão solicitar a participação de assessorias técnicas na Mesa de Negociação, desde 
que previamente acordadas.

Mediação

Cláusula Décima Quarta. Em caso de impasse, poderá ser nomeado(a) como 
mediador(a), um(a) representante de entidade da sociedade civil, para viabilizar o 
processo de negociação, desde que acordado entre as partes.

Procedimentos

Cláusula Décima Quinta. As questões trazidas pelos partícipes, bem como as res-
pectivas respostas, réplicas, tréplicas, etc., deverão ser sempre escritas e arrazoadas. 

Parágrafo Primeiro. Ao partícipe, a quem é dirigida a questão, cumpre apresentar 
sua avaliação por escrito, arrazoando sua posição frente ao que lhe foi apresentado, 
em prazo estabelecido preferencialmente de comum acordo ou, não sendo possível, 
fixado pela Coordenação, que não poderá ultrapassar a 30 (trinta) dias, prorrogáveis 
de comum acordo.

Parágrafo Segundo. A MSNP/MS estabelecerá, em protocolos específicos, proce-
dimentos e prazos visando ao bom funcionamento das suas atividades e a eficácia 
do processo negocial.



97

Reuniões Ordinárias

Cláusula Décima Sexta. As reuniões ordinárias da MSNP/MS serão definidas pelas 
partes ficando assegurado, no mínimo, a realização de uma reunião mensal. 

Reuniões Extraordinárias

Cláusula Décima Sétima. Poderão ocorrer reuniões extraordinárias da MSNP/MS 
a qualquer tempo, desde que requerida por uma das Bancadas e haja concordância 
da outra.

Parágrafo Primeiro. Requerimento de reunião extraordinária deverá conter os 
itens da pauta que conformará a ordem do dia.

Parágrafo Segundo. A data de realização de reunião extraordinária será designa-
da pela Coordenação, em prazo não superior a 7 (sete) dias úteis, contados da data 
de recebimento da solicitação.

Parágrafo Terceiro. O prazo para convocação dos demais membros da Mesa para a 
reunião extraordinária será de, no mínimo, 3 (três) dias anteriores à sua realização.

Formalização de resultados

Cláusula Décima Oitava. As decisões da MSNP/MS serão registradas em atas ou 
em protocolos dependendo da sua complexidade. 

Parágrafo Primeiro. Os Protocolos da MSNP/MS conterão as considerações preli-
minares que motivaram a decisão, seu conteúdo, propriamente dito e os procedimen-
tos legais e burocráticos previstos para sua efetiva implementação e cumprimento.

Parágrafo Segundo. A MSNP/MS observará, quando for o caso, os modelos de pro-
tocolos recomendados pela MNNP. 

Cláusula Décima Nona. Os assuntos tratados nas Mesas de Negociação serão re-
gistrados em atas de reunião pela Coordenação que as submeterá, após leitura, à 
assinatura dos partícipes.

Cláusula Vigésima. Todos os documentos pertinentes a MSNP/MS serão públicos 
e encaminhados para arquivamento junto à Secretaria de Recursos Humanos/MP, 
devendo ser remetidos, anualmente, ao Arquivo Público Nacional.

Disposições finais

Cláusula Vigésima Primeira. A Coordenação da MSNP/MS cuidará do local e pro-
porcionará condições adequadas ao seu funcionamento.



98

Cláusula Vigésima Segunda. O descumprimento de qualquer dos termos deste 
Regimento Interno, por uma das partes, será considerado rompimento das bases 
fundamentais da Mesa Nacional de Negociação Permanente.

Cláusula Vigésima Terceira. Casos omissos, dúvidas e controvérsias relativas à 
aplicação do presente Regimento serão dirimidos pelas partes, informada a MNNP.

Cláusula Vigésima Quarta. A qualquer tempo e sobre qualquer assunto as partes 
poderão solicitar parecer, opinião, recomendação, ou mediação da MNNP.

Cláusula Vigésima Quinta. Nos termos regimentais, a Mesa Nacional de Nego-
ciação Permanente ratificará a instituição da presente Mesa Setorial de Negociação 
Permanente do Ministério da Saúde e o presente Regimento Interno, conforme reso-
lução firmada em protocolo anexo.

Brasília, 25 de setembro de 2003.
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ANEXO C – PROTOCOLO INSTITUCIONAL DA MESA SETORIAL DE 
NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE MSNP/MS

A instalação da Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde 
é parte da estratégia de implantação de um Sistema Democrático de Relações de 
Trabalho, articulado nacionalmente com outras instâncias da Administração Públi-
ca, visando à valorização dos trabalhadores e à melhoria dos serviços prestados à 
população.

Por este instrumento o Ministério da Saúde e as Entidades Sindicais Nacionais 
Representativas dos Servidores Públicos Federais da Saúde estabelecem um compro-
misso de implantar e implementar a Mesa Setorial de Negociação Permanente do Mi-
nistério da Saúde – MSNP/MS por meio de um Regimento Institucional que obedeça 
as seguintes diretrizes, regras e objetivos:

1. A Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde integra 
a estrutura vertical da Mesa Nacional de Negociação Permanente – MNNP, 
sendo informada e regida pelos princípios, objetivos e regras gerais de fun-
cionamento estabelecidos no Protocolo e Regimento Institucional da MNNP, 
publicados no DOU de 27/6/03 e 22/7/03, respectivamente.

2. A Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde - MSNP/MS  
é constituída por duas bancadas, designadas Bancada Governamental e Ban-
cada Sindical.

2.1. A Bancada Governamental da MSNP/MS é constituída por no máximo 
10 (dez) representantes, designados pelo Ministro da Saúde, sendo 01 
(um) designado pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.

2.2. A Bancada Sindical é constituída por no máximo 10 (dez) representan-A Bancada Sindical é constituída por no máximo 10 (dez) representan-
tes de entidades de classe que representem, em âmbito nacional, os 
servidores públicos vinculados ao Ministério da Saúde. 

2.3. Constitui condição preliminar para a participação de entidades sindicais 
nacionais na Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da 
Saúde a subscrição ao Protocolo e ao Regimento Institucional da MNNP.

2.4. A qualquer tempo, qualquer entidade de âmbito nacional representativa 
do funcionalismo público do Ministério Saúde poderá pleitear a subscri-
ção ao Protocolo e a sua participação na presente Mesa Setorial.

3. Constituem objetivos gerais da MSNP/MS:
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3.1. Instituir metodologias de tratamento de conflitos e demandas decor-
rentes das relações funcionais e de trabalho estabelecidas no âmbito 
do Ministério da Saúde e entidades vinculadas, de caráter permanente, 
buscando alcançar soluções negociadas para os interesses manifestados 
por cada uma das partes.

3.2. Contribuir para a constituição do Sistema de Negociação Permanente de 
Relações de Trabalho no Serviço Público (Sinpefederal).

3.3. Tratar de temas gerais e de assuntos de interesse específicos da cidada-
nia, relacionados à democratização dos serviços públicos em seu âmbito 
de competência, nos termos estabelecidos no “Protocolo para Institui-
ção Formal da MNNP”. 

3.4. Estabelecer procedimentos e normas que ensejem melhorias nos níveis 
de resolutividade e da qualidade dos serviços públicos de saúde presta-
dos à população.

3.5. Tratar de temas de interesses específicos dos servidores da Saúde, no 
âmbito do Ministério da Saúde, possibilitando a implementação de um 
sistema de incentivo e valorização dos trabalhadores da área de Saúde.

4. Ratificando os termos do Protocolo e do Regimento Institucional da MNNP, a 
Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde apóia-se nos 
seguintes princípios e garantias constitucionais:

4.1. Da legalidade segundo o qual faz-se necessário o escopo da lei para dar 
guarida às ações do administrador público.

4.2. Da moralidade por meio do qual se exige probidade administrativa.

4.2. Da impessoalidade, finalidade ou indisponibilidade do interesse pú-
blico, que permitem tão-somente a prática de atos que visem ao inte-
resse público, de acordo com os fins previstos em lei.

4.4. Da qualidade dos serviços pelo qual incumbe à gestão administrativa 
pública os preceitos constitucionais da eficiência, conceito que inclui, 
além da obediência à lei e honestidade, a resolutividade, o profissiona-
lismo e a adequação técnica do exercício funcional no atendimento e na 
qualidade dos serviços de interesse público.

4.5. Participativo que fundamenta o Estado Democrático de Direito e asse-
gura a participação e o controle da sociedade sobre os atos de gestão do 
governo.
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4.6. Da publicidade pelo qual se assegura a transparência e o acesso as in-
formações referentes à Administração Pública.

4.7. Da liberdade sindical que reconhece aos sindicatos a legitimidade da 
defesa dos interesses e da explicitação dos conflitos decorrentes das re-
lações funcionais e de trabalho na administração pública, assegurando 
a livre organização sindical e o direito de greve aos servidores públicos, 
nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil.

5. A MSNP/MS também adota os seguintes preceitos democráticos de negociação:

5.1. Da ética, da confiança recíproca, da boa-fé, da honestidade de propósi-
tos e da flexibilidade para negociar.

5.2. Da obrigatoriedade das partes em buscarem a negociação quando solici-
tado por uma delas.

5.3. Do direito de acesso à informação.

5.4. Do direito ao afastamento de dirigentes sindicais para o exercício de 
mandato sindical, nas condições estabelecidas pela Mesa Central.

5.4. Da legitimidade de representação, do respeito à vontade soberana da 
maioria dos representados e da adoção de procedimentos democráticos 
de deliberação.

5.6. Da independência do movimento sindical e da autonomia das partes 
para o desempenho de suas atribuições constitucionais.

6. Constitui prerrogativa exclusiva das partes subscritoras do presente Protocolo 
Institucional, com as garantias ora estabelecidas, dar tratamento dos con-
flitos e das demandas decorrentes dos vínculos funcionais e do trabalho, e 
o encaminhamento de assuntos de interesse administrativo estabelecidos no 
âmbito do Ministério da Saúde.

6.1. Dar encaminhamento às tratativas coletivas e aos assuntos de interesse 
administrativo relacionados ao serviço e aos seus servidores, de caráter 
específico dos órgãos que constituem e integram o Ministério da Saúde.

6.2. Instituir Mesas Regionais ou Locais de Negociação Permanente, segun-
do critérios definidos pela MNNP.

7. Disposições finais

7.1. O descumprimento de qualquer dos termos deste Protocolo Institucio-
nal, por uma das partes, será considerado rompimento das bases funda-
mentais da Mesa Nacional de Negociação Permanente.
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7.2. Casos omissos, dúvidas e controvérsias relativas à aplicação do presente 
Protocolo serão dirimidos pelas partes, informada a MNNP.

7.3. A qualquer tempo e sobre qualquer assunto as partes poderão solicitar 
parecer, opinião, recomendação, ou mediação da MNNP.

7.4. Nos termos regimentais, a Mesa Nacional de Negociação Permanente ra-
tificará o Regimento Institucional da Mesa Setorial de Negociação Per-
manente do Ministério da Saúde.

Brasília, 25 de setembro de 2003.





EDITORA MS
Coordenação-Geral de Documentação e Informação/SAA/SE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SIA, trecho 4, lotes 540/610 – CEP: 71200-040

Telefone: (61) 3233-2020     Fax: (61) 3233-9558
E-mail: editora.ms@saude.gov.br

Home page: http://www.saude.gov.br/editora
Brasília – DF, dezembro de 2008

OS 0932/2008


	Apresentação  5
	Histórico  7
	A Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde  9
	Depoimentos sobre a Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde 13
	Principais conquistas da Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde 17
	1 Percentual de 47,11%  17
	2 Gratificação Específica da Seguridade Social (GESST)  19
	3 Gratificação de Desempenho da Seguridade Social e do Trabalho (GDASST)  19
	4 Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus)  20
	5 Exercícios Anteriores  21
	5.1 Ministério da Saúde  21
	5.2 Funasa  31

	6 Jornada de Trabalho – 30 horas 40
	7 Diagnóstico da Jornada de Trabalho 40
	8 Capacitação  40
	9 Câmara Técnica de Desenvolvimento de Pessoas  41
	10 Saúde do Trabalhador  42
	11 Lotação dos Servidores da Funasa 43
	12 Retroativo da Indenização de Campo  43
	13 Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)  44
	14 Guardas de Endemias – Rio de Janeiro (Funasa)  45
	15 Recomposição da Força de Trabalho do Ministério da Saúde 47
	15.1 Carreira  47
	15.2 Diagnóstico da Força de Trabalho  47
	15.3 Concurso Público – Hospitais do Rio de Janeiro  54

	16 Cedência  54
	16.1 Diagnóstico  54
	16.2 Protocolo de Cedência  55
	16.3 Convênios de Cessão  56

	17 Percentual de Ganhos na Gestão (2003/2006)  56
	18 Instalação da Mesa Local de Negociação Permanente – MLNP/MS-DF  75

	Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde 77
	Referências  83
	Anexos  89
	Anexo A – Representantes da Bancada Sindical e da Bancada Governamental na Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde 89
	Anexo B – Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde 91
	Anexo C – Protocolo Institucional da Mesa Setorial de NegociaçãoPermanente do Ministério da Saúde MSNP/MS 99




