RELATÓRIO DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA SETORIAL DE
NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MSNP/MS)

Data/Horário: 07/06/2018 - 10 horas.
Local: Ministério do Planejamento - Bloco "C" - 7º Andar - Sala 1.
Gestor do MPOG: Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira - Diretor do Departamento de
Relações de Trabalho no Serviço Público
Representantes da CONDSEF/FENADSEF: Gilberto Jorge, Jussara Griffo e Adriano Duarte.
Pauta da Manhã: Reestruturação remuneratória; Realização de concurso público; Revisão dos
valores dos benefícios; Comitê de Carreira; Jornada de 30 horas semanais; Aumento da per
capta; Projeto de Lei -GACEN; Projeto de Lei - Gratificação SESAI; Revisão da Orientação
Normativa nº 15 - Contagem de Tempo Especial.

1 - Reestruturação Remuneratória
O Ministério do Planejamento informou que qualquer impacto financeiro está descartado tendo em
vista o ajuste fiscal (Emenda Constitucional 95).
2 - Realização de Concurso Público
O Ministério da Saúde informou que já solicitou as vagas que tem direito ao Planejamento.
Quanto aos concursos que já foram homologados, o Ministério da Saúde solicitou um prazo de 15
dias para convocar a Condsef/Fenadsef e a Comissão dos Concursados para informar os
procedimentos que irão tomar.
3 - Revisão dos Valores dos Benefícios
Auxílio creche, auxílio alimentação e per capta do plano de saúde - o Ministério do Planejamento
informou que existe somente um estudo de reajuste para o per capta dos planos de saúde, os outros
benefícios não têm previsão de reajuste.
4 - Comitê de Carreira
Será publicado no D.O.U. a oficialização do Comitê de Carreira até o final deste mês.
5 - Projeto de Lei -GACEN
O Ministério do Planejamento vai analisar e debater com o Ministério da Saúde as propostas de
modificação da Lei da GACEN.
Deixou claro que não tem previsão de reajuste.
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6 - Projeto de Lei - Gratificação SESAI
Cobramos uma posição de criação da gratificação da SESAI que já tinha sido enviada a mais de 2
anos para o Planejamento.
O Ministério do Planejamento ficou de analisar e dar um retorno via Ministério da Saúde.
7 - Revisão da Orientação Normativa nº 15 - Contagem de Tempo Especial
O diretor Paulo de Tarso informou que não sabia da decisão de sobrestar os processos referentes a
contagem do Tempo Especial. Ele solicitará a Conjur um esclarecimento e dará um retorno via
Ministério da Saúde.
8 - Mandato Classista
Informou que espera que até semana que vem seja publicado no D.O.U. o direito dos servidores com
mandato classista retornar para folha de pagamento.
_________________________________________________________________________________________________________
Data/Horário: 07/06/2018 - 14 horas.
Local: Ministério da Saúde - Anexo - 3º Andar.
M. Saúde: Coordenação de Recursos Humanos do Ministério da Saúde.
Representantes da CONDSEF/FENADSEF: Gilberto Jorge, Jussara Griffo, Adriano Duarte, Gibim
e Walter Matos (AM).
Pauta da Manhã: Insalubridade; Devolução dos servidores; Avaliação de Desempenho;
Roraima e Distrito Federal.
1 - Insalubridade
Entregamos ao Ministério a lista dos servidores que estão sem insalubridade.
O Ministério ficou de montar uma equipe multiprofissional para ir no Amazonas fazer os laudos. E o
Sindsep-AM ficou de ajudar, buscando profissionais no Estado para realizarem tais laudos.
2 - Devolução dos servidores
O Sindsep-AM denunciou a devolução de servidores cedidos aos municípios.
O Ministério da Saúde ficou de entrar em contato com a chefe do Núcleo do Ministério da Saúde no
Estado do Amazonas para intermediar este conflito, em conjunto com o sindicato.
A Condsef/Fenadsef encaminhará as propostas de modificação da Portaria 243 na semana de 11 a
15 de junho, que fala sobre cessão de servidores.
3 - Avaliação de Desempenho
O Sindsep-AM denunciou o processo de avaliação em que os servidores foram submetidos no
estado, principalmente no município de Tefé.
Sobre este tema, o sindicato acompanhará os processos de validação. bem como manterá a
Condsef/Fenadsef informada.
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4 - Roraima
Horário de 6 horas para os trabalhadores da CASAI/Roraima.
O Ministério ficou de responder o ofício da Condsef/Fenadsef informando as providências que
estão sendo tomadas.
Assim que a Condsef/Fenadsef receber o ofício de resposta, encaminhará para o Sindsep-RR. E o
Sindsep-RR encaminhará para o Ministério Púbico para garantir mais tempo, até que as tratativas
entre a Condsef/Fenadsef e o Ministério da Saúde cheguem ao final.
5 - Distrito Federal
O Ministério da Saúde informou que foi notificado pela justiça que deveria suspender as
indenizações de campo dos servidores cedidos à Secretaria do GDF, e que recebem a mesma.
O Ministério informou que estará oficializando o Sindsep-DF, e que no próximo pagamento de
junho, que sairá em julho, já não vai lançar na folha.
A Condsef/Fenadsef comunicou o Sindsep-DF para tomar as devidas providências jurídicas.
Brasília-DF, 11 de junho de 2018.

Diretor da CONDSEF/FENADSEF
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