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INFORMATIVO 017 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

 
 
Devido às atividades da semana de 21 a 23 de julho, foi marcada uma audiência com a secretária 

executiva do Ministério da Saúde (MS), Ana Paula Menezes, a coordenadora-geral de Gestão de Pessoas 

do MS, Eliana Pontes de Mendonça, o subsecretário de Assuntos Administrativos, Dr Malé e a 

secretária da Mesa Setorial. Estavam presentes pela FENASPS: Cleuza Faustino (MG), Carlos Roberto 

(DF) e Hélio de Jesus (PR), além de vários militantes dos estados do RJ, MG, SP, SC e BA. 

 

Logo no início, foi colocado para a secretária executiva, Ana Paula, o movimento de greve 

instalado na base da Seguridade Social e Trabalho que não tem a mesma visibilidade do Seguro Social, 

por conta da pulverização dos servidores da saúde aos estados e municípios na prestação de serviços ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), diferentemente do Rio de Janeiro, onde existem hospitais próprios 

ligados ao Ministério da Saúde onde a greve está forte e bem localizada. 

 

Na apresentação dos representantes da FENASPS, foi localizada a greve deflagrada na base do 

Seguro e da Seguridade em todo o país. Em seguida, foi apresentada a pauta específica protocolada nos 

Ministérios da Saúde, Previdência e Trabalho (em anexo).  

 

Na oportunidade, foi feito um pequeno resumo da proposta construída na Mesa Setorial de 

Negociação permanente do Ministério da Saúde (MSNP/MS) sobre a reestruturação das tabelas da 

carreira da Previdência, Saúde e Trabalho (CPST). Proposta já assinada pelo atual ministro da Saúde, 

Arthur Chioro, em 10 de março de 2015, e protocolada no Ministério do Planejamento em 11/03, 

conforme Ofício 097 do ano corrente. 

 

Após explanação das Entidades Nacionais, a secretária executiva informou sobre alguns pontos 

que foram colocados como demandas na reunião do dia 22 de julho, tais como a situação dos 

http://www.fenasps.org.br/index.php/58-destaque/911-nformativo-n-14-do-comando-nacional-de-greve
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servidores com duplo vínculo, cuja proposta da bancada sindical – para suspender todos os processos 

administrativos e aqueles que por ventura já foram publicadas as demissões teria que buscar as vias 

judiciais – foi acatada pela secretária. 

 

 
 

Para os outros casos que ainda estavam respondendo PADs, a mesma iria verificar caso a caso 

por meio da Mesa Setorial, e informou que até esta sexta-feira, 31 de julho, será publicada Portaria sobre 

a suspensão da demissão via PADs. 

 

Segundo a Secretaria Executiva, esse é um tema que o Ministério da Saúde tem cuidado de perto 

e que, como neste ano não havia recebido ainda nenhuma demanda, solicitou às Entidades que 

encaminhem para o Ministério, por escrito, os casos existentes sobre assédio moral, para que a 

Secretaria faça os devidos encaminhamentos e o mesmo será feito em relação aos contaminados pelo 

uso de larvicidas. 

 

Em relação ao Oficio 097 de março de 2015, a secretária executiva do Ministério da Saúde, Ana 

Paula Menezes, se comprometeu em fazer contatos com a Secretaria de Relações do Trabalho e os 

ministros do Planejamento e da Fazenda, no sentido de impulsionar a abertura de negociação em relação 

à proposta de reestruturação das tabelas da carreira da Previdência, Saúde e Trabalho e ainda dialogar 

sobre a necessidade de envolver os ministérios do Trabalho e da Previdência Social. 

 

Sobre a Portaria da Cedência, foi reafirmado pela Fenasps a importância de se alterar o termo 

sobre a jornada de 30h semanais, para que os gestores estaduais e municipais cumpram a portaria, 

garantindo o cumprimento da jornada de 30h para os servidores cedidos. Em relação a isso, o Ministério 

da Saúde ficou de analisar e dar um retorno às entidades da MSNP/MS. 

 

Quanto às demais demandas administrativas, serão enviadas para a Mesa Setorial de Negociação 

Permanente do Ministério da Saúde, cuja próxima reunião ocorrerá no dia 13 de agosto. 
 

 

Brasília, 29 de julho de 2015 


