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• Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; RJU; 

• Portaria nº 1.399, de 15/12/ 1999, inicio da 

Descentralização; 

• Portaria nº 929, de 26/06/2001, regulamentou 

a Descentralização; 

• Decreto nº 4.836, de 9/09/2003, trata da carga 

horaria do SPF; 

• Lei nº 11.784, de  22/09/2008, carreira da 

Saúde; 

• Lei nº 11.907, de 2/02/2009, carreira do SPF; 

• Portaria nº 243, de 10/03/2015, renova o 

processo de descentralização; 

Legislação – resumo: 



Debate: 
• Descentralização seria gradual 

e negociada; 

• Criaria mecanismos para 
preparar os trabalhadores 
(PROFORMAR -2006); 

• Preparar os Núcleos Estaduais; 

• Ampliar o debate dos agentes 
contaminados por inseticida; 

• Sem perca dos direitos; 

• Carga horaria de 06 horas; 



Condições de Trabalho 

Depende muito do local de descentralização do servidor e/ou local de trabalho do mesmo: 

Núcleos 
do MS 

• Estrutura rígida/relógio ponto; 

• Estrutura física e humana inadequada; 

FUNASA 

• Estrutura rígida/relógio ponto; 

• Estrutura física e humana inadequada; 

• Definição do seu papel; 

FUNAI 

• Estrutura rígida; 

• Estrutura física e humana inadequada; 

• Definição do seu papel; 

• Questões especificas. 



Condições de Trabalho 

Depende muito do local de descentralização do servidor e/ou local de trabalho do mesmo: 

Estado 

• Vigilância 
sanitária; 

• Epidemiológica; 
• Ambiental; 
• Saúde do 

trabalhador; 
• Central de UBV. 

1. Ligado diretamente ao 
controle de endemias; 

2. Ligado indiretamente ao 
controle de endemias; 

3. Sem nenhuma ligação 
com o controle de 
endemias; 
 

a) Estrutura da 
Vigilância; 

b) Estrutura própria; 



Condições de Trabalho 

Depende muito do local de descentralização do servidor e/ou local de trabalho do mesmo: 

Município 

• Vigilância sanitária; 
• Epidemiológica; 
• Ambiental; 
• Saúde do 

trabalhador; 

1. Ligado diretamente ao 
controle de endemias; 

2. Ligado indiretamente ao 
controle de endemias; 

3. Sem nenhuma ligação 
com o controle de 
endemias; 

a) Estrutura da 
Vigilância; 

b) Estrutura 
própria; 

c) CCZ; 



Condições de Trabalho 

1. Ligado diretamente ao 
controle de endemias; 

2. Ligado indiretamente ao 
controle de endemias; 

3. Sem nenhuma ligação 
com o controle de 
endemias; 

• Tipo de trabalho que 
está desenvolvendo. 

• Técnica de trabalho que 
está desenvolvendo. 



Condições de Trabalho 

1. Ligado diretamente ao 
controle de endemias; 

• Tipo de trabalho que 
está desenvolvendo. 

• Técnica de trabalho que 
está desenvolvendo. 

• Atividade de campo; 
• Educação em Saúde; 
• Entomologia; 
• Laboratório; 
• Outros cargos; 
• Chefe de equipe; 
• Supervisor; 
• Supervisor Geral; 
• Coordenador da Dengue; 
• Outros cargos de Chefia; 
• Central de UBV. 

a) Com o apoio da gestão; 
b) Apoio parcial; 
c) Sem apoio da gestão; 

E 
P 
I 



Condições de Trabalho 

2 - Ligado indiretamente ao controle de endemias; 

• Vigilância sanitária (Vigisolo/ Vigiágua); 
• V. Epidemiológica (sistemas de Informação); 
• V. Ambiental; 
• V .Saúde do trabalhador; 



Condições de Trabalho 

• Precarização das Estruturas de Trabalho; 

• Precarização das 
Condições de Trabalho; 



1. MSNP e Mesa Local de Negociação Permanente; 

2. PCCS; 

3. Carga horaria de 6 horas (Portaria nº 243/2015); 

4. Avaliação de desempenho; 

5. Planos de Saúde (GEAP e CAPESESP) / Exames 
periódicos; 

6. Ponto Eletrônico; 

7. Insalubridade (Aposentadoria); 

8. Indenização de Campo; 

 

Condições de Trabalho – Debate: 



9 - Gratificação para aposentadoria (GACEN/GECEN); 

10 - Falta de RH; 

11 - Política de Educação Permanente em Saúde; 

12 - Trabalho com Índio/horário diferenciado/Diária; 

13 - Saneamento vai para o Ministério das Cidades; 

14 - Reforma Previdenciária e reforma Trabalhista; 

15 - Acordo de Greve e Reposição de Horas; 

16 - Conferências de Saúde; 

Condições de Trabalho – Debate: 



Condições de Trabalho 

3 - Sem nenhuma ligação com o controle de endemias; 

Desvio de Função 



Desvio de Função 

Art. 16. O servidor público cedido nos termos desta Portaria não poderá 
ocupar outro cargo em órgãos ou entidades que não integram o SUS, sob pena 
de retorno imediato deste servidor e restituição dos valores dispendidos pelo 
Ministério da Saúde ou autarquia ou fundação pública a ele vinculada durante 
a situação irregular. 
 
Art. 17. O servidor público cedido deverá ater-se ao exercício das atribuições 
pertinentes ao seu cargo efetivo, vedada a prática do desvio de função. 
 
Paragrafo único. Não configura a prática de desvio de função o 
aproveitamento de servidores públicos detentores de cargos em extinção em 
atividades cujas atribuições são similares ou análogas. 

Portaria nº 243, de 10/03/2015. 



Desvio de Função 
• Pela vontade do servidor; 
• Pela Circunstância; 

• Em almoxarifados; 
• Administrativo; 
• Motorista; 
• Farmácia (atendimento 

e dispensação); 
• Manutenção; 
• Vigia; 
• Outros. 



 Assédio Moral e Abuso de poder. 



Assédio Moral e/ou Abuso de poder. 

• Desviado de função; 
• Descentralizado em município de pequeno e médio porte; 
• No exercício da função (ação judicial contra o servidor); 
• Na relação conflituosa com o chefe. 



Político não é autoridade.  
É servidor público.  

Trabalha para você, e é pago com o seu dinheiro.  

Não bajule!  
Cobre serviço! 


