
RELATÓRIO REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 
 
Data: 05 de março de 2020 
Local: sede do Ministério da Saúde – Brasília - DF 
Participaram em nome do Ministério da Saúde: coordenador de Gestão de 
Pessoas do Ministério da Saúde (CGESP/MS), Ademir Lapa, e assessora, Danielle 
Magalhães 
Participaram em nome da CNTSS/CUT:  os diretores Luiz Carlos (Sergipe), José 
Bonifácio (Pernambuco), Elio Araújo (Mato Grosso Sul) e Adilson (Bahia) 
Demais participantes: representantes da FENASPS - Federação Nacional dos 
Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência 
Social e da CONDSEF - Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 
Federal  
Principais pontos de pauta: insalubridade nos Estados, Abono de Permanência, 
SIAAS - Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor e o déficit de 
servidores.  
 
 
A reunião teve início às 15h10 com a leitura do ofício nº 021/2020, protocolado 
em 03 de março pelas entidades sindicais presentes à reunião, que continha as 
demandas e encaminhamentos das últimas Plenárias Sindicais e do Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais. 
 
Em seguida, os representantes sindicais expressaram sua indignação com a 
retirada da insalubridade dos servidores, em agosto de 2019. Os representantes 
do Ministério da Saúde informaram que 37.991 servidores entraram com ações 
coletivas e individuais em todos os Estados. Foi apresentado como um dos 
motivos para a não implementação da insalubridade nas ações coletivas a 
dificuldade na continuidade do processo quando um dos servidores relacionado 
se aposenta, fazendo com que o processo volte à estaca zero. Além disso, 
segundo os mesmos, devido as alterações realizadas na Lei de Insalubridade, sua 
implementação só será deferida apenas a partir da implantação dos laudos, 
desconsiderando o período retroativo.  
 
Outro motivo citado como dificuldade da implementação da insalubridade foi a 
falta de profissionais suficientes (médicos do Trabalho) para a formalização dos 
laudos, sendo que o Ministério da Economia não pretende a contratação de 
novos profissionais. Após um longo período de discussão, o representante do 



governo resolveu reiniciar o GT sobre Insalubridade com a participação dos 
dirigentes sindicais. 
 
Outro ponto bastante discutido foi o Abono de Permanência. Em vários Estados 
a falta de servidores e de treinamento sobre a mudança na Lei da Previdência 
está prejudicando esse direito dos servidores. Como resultado, ficou acordado 
que o representante do Ministério da Saúde deverá emitir uma Normativa 
dirigida a todas as Superintendências para sanar este problema. 
 
O SIAAS - Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor foi pauta de 
discussões e, mais uma vez, a falta de servidores foi apontada como justificativa 
para a demora nas perícias médicas. Porém, o Ministério da Economia não tem 
interesse em contratar novos profissionais, o que acaba sobrecarregando os 
servidores deste setor. Em conversa informal, o próprio representante do 
Ministério da Saúde comentou que, em um futuro próximo, ele mesmo, como 
servidor, caso precise de perícia médica, seu destino será igual aos dos segurados 
do INSS – Instituto Nacional do Seguro Nacional. 
 
Os temas citados acima demandaram um longo debate e o tempo para discutir 
os demais pontos da pauta ficou escasso. Sendo assim, foi definido que a 
assessora Danielle responderá ponto a ponto os demais itens da pauta até 15 de 
março.  
 
Sobre os itens referentes a remuneração e salários, o representante alegou não 
ter governabilidade e que serão remetidos para o Ministério da Economia. 
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