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                          Relatório Devisa/Fenasps 

 
 

Os membros do Devisa/Fenasps, Goreti, Orlando, Mauricio, Vieira e Isabela 

participaram de atividades na Federação no período de 22 a 25/10/2015, entre elas: 

Orlando representou a Fenasps, juntamente com a UNIVISA, ANER,e setores da 

Anvisa, DIGES,SUGES de reunião na  Sede da Agência  com o Diretor Presidente Dr. Jarbas 

Barbosa da Silva Junior. 

A pauta tratou da área de PAF’s, remoções, força de trabalho na área , ponto 

eletrônico,  a necessidade de  comunicação entre a DICOL, servidores de PAF e Entidades. 

 Outros temas de abordagem social também foram trazidos pela UNIVISA de interesse 

da Sede da Anvisa em Brasília. 

Da pauta geral quatro pontos são considerados prioridade:  

- Política para PAF/Força de Trabalho. 

- Jornada de Trabalho, possível revisão da portaria de ponto, com regras para a Sede 

e PAF’s, e modalidade de Tele trabalho; 

-Seleção de Gestores – apresentação de propostas de novos critérios para Sede e 

PAF’s. 

- Processo de remoção ( Sede e PAF’s) – apresentação de falhas e discussão. 

No dia 22/10 pela manhã ,Orlando e Goreti foram à Anvisa e fizeram contatos com 

alguns Diretores e servidores tratando basicamente de questões relacionadas a área de PAF. 

Dentre essas ações, conversas com os Diretores Renato e Fernando, sendo que o 

Diretor Moutinho e seu adjunto Roberto estavam ausentes por motivo de viagem. 

Fizemos ainda pela manhã reunião na Fenasps com os membros do Devisa e a 

CNTSS, com a participação do Célio. 

Passamos os informes dos estados: SC,RS,SP,RJ, AL, e tratamos assuntos diversos 

relacionados a Anvisa: 

-Tabela do Ciclo de Gestão; 

-Mesa setorial das Agências Reguladoras (reajuste salarial); 

-Regionalização de PAF’s 

Discutimos assuntos específicos como:  

-Controle de Viajantes; 

-Livre prática (sinal verde); 

-Controle Sanitário; 

- Porto sem papel; 
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Força de Trabalho para serem tratados em nova reunião a ser realizada no mês de 

novembro. 

Esclarecemos, com relação ao ponto eletrônico, que será elaborada uma minuta a ser 

analisada pela Dicol orientando o funcionamento do ponto biométrico, portanto, não há definição 

ainda quanto ao início das operações, pois os aparelhos estão sendo instalados e sendo previsto 

o início de operação para o próximo ano. 

Quanto à questão da insalubridade o Governo revisará legislação e publicará novas 

normas  sobre o assunto. 

Dia 24/10 realizamos o Encontro Nacional dos Servidores da Anvisa . 

Pauta: 

-Regionalização de PAF’s; 

-Ponto Eletrônico; 

-Mesa Setorial com MPOG; 

-Incorporação das Gratificações; 

-Subsídio; 

-Capacitação; 

-Concurso Público; 

-Novo Encontro Devisa em novembro; 

-Tratar os assuntos da Anvisa no Ministério da Saúde. 

Outrossim, solicitamos elaboração e encaminhamento, urgente,  de ofício ao 

SRT/MPOG, solicitando agendamento de audiência para tratarmos do acordo salarial, no âmbito 

das Agências Reguladoras. 

Solicitamos da Direção da Fenasps participação nas ações do Devisa para garantir os 

encaminhamentos necessários das ações propostas neste Relatório. 

 

 

O DEVISA/FENASPS participou da Plenária Nacional da FENASPS em 25/10,  no 

Hotel Nacional, onde foram abordados todos os assuntos aqui relatados. 

SÓ A LUTA MUDA A VIDA! 

 
 
 
                                      DEVISA/FENASPS 
 
 


