
 
PLANO DE AÇÃO APROVADO NO I ENCONTRO ESTADUAL DOS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA SAÚDE – DIAS 15 E 16 
DE JULHO DE 2016 

 
 
MANDATO E MILITÂNCIA POLÍTICO-SINDICAL 

1. Que nos espelhemos nos bons exemplos, como o do Lincoln e Willian, 
dirigentes da Fenasps que participaram do Encontro, que busquemos 
aprender, pesquisar na internet, vamos acordar para o que está acontecendo, 
vamos à luta, vamos disputar corações e mentes da população, organizar, 
conscientizar e mobilizar a categoria e a sociedade para defender a 
Previdência Social, os Direitos Trabalhistas e Serviços Públicos e realizar a 
Auditoria da Dívida Pública. 

 
2. Devemos empreender a luta em defesa dos direitos, das condições de 

trabalho, da saúde do trabalhador, casada com a luta geral para derrotar as 
medidas que cassam direitos e para derrotar o sistema capitalista. 

 
3. Fortalecer a Frente Estadual em Defesa da Previdência Social, dos Direitos 

Trabalhistas e Serviços Públicos. 
 
 
ELEIÇÕES PARTIDÁRIAS 

1. As eleições 2016 estão chegando! Que prestemos atenção em quem vamos 
eleger! Políticos mandando e brigando por carguinhos de 5º, 6º e 7º escalão, 
para serem leiloados por favores, isso é fraude, é corrupção e devemos 
combater e repudiar esse tipo de político. Devemos colocar na cabeça que 
político é servidor público, empregado da população, pago com o seu dinheiro 
e não autoridade; se deve parar de bajular político. 

 
RELAÇÃO ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO 

1. Na relação entre União, Estados e municípios, devemos cobrar dos demais 
entes os mesmos direitos e a reciprocidade, como por exemplo, no caso de 
formação profissional. 

 
CONCURSO PÚBLICO E VERBAS PÚBLICAS 

1. Devemos reforçar a luta pela realização de concurso público e em defesa de 
que as verbas públicas estatais sejam destinadas exclusivamente aos serviços 
e políticas públicas estatais. É cada vez o número de servidor é menor e só na 
semana em que o Encontro está sendo realizado, foram pagos 27 processos 
para as filantrópicas, financiadas com o dinheiro do SUS. 

 
SUS E SOLIDARIEDADE 

1. Ter uma atenção maior em relação aos servidores e uma maior solidariedade, 
pois todos estão trabalhando para implantação do SUS; queremos Sistema 
Único de Relações Trabalhistas, com a manutenção e ampliação dos direitos.  

 
 



 
APOSENTADORIA 

1. Cobrar programa de avaliação psicológica e social sobre o melhor momento 
para a aposentadoria.  

 
2. Incentivar os servidores e servidoras a se planejarem para a aposentadoria. 

Três coisas que devem ser observadas: a) Não deixe chegar na compulsória 
(se aposente antes dos 75 anos); b) Quando for fazer o pedido peça pela 
Emenda Constitucional-EC 47/2003, é a única que garante a paridade para 
você e sua família; c) Não aposente para ficar em casa dormindo. Se prepare 
para não ficar em casa dormindo, pense no que vai fazer quando se aposentar, 
pelo menos dois anos antes de você pedir sua aposentadoria. 

 
3. Quanto à gratificação para a aposentadoria, aguarda-se parecer jurídico da 

Fenasps (quando sair o parecer se deve ler o texto para saber o que vai 
significar na hora de levar essas gratificações para a aposentadoria, para ver o 
que leva ou não leva, as ações em relação a isso, para saber enquanto tempo 
se leva os 100%).  

 
4. Insalubridade para efeitos de aposentadoria. Até 1990 está resolvida e está 

sendo discutida de lá para cá. 
 

5. Existe alguma coisa para aposentados que não tiveram direito à incorporação 
de 2003? Tem servidores que deixaram chegar à compulsória e foram 
aposentados pela compulsória. Por qual legislação se aposentou? Qual 
emenda? EC 41 não contempla tudo. Pouco se poderá fazer a não ser no caso 
em que já há medida judicial; Para quem se aposentou pela EC 47/2003 todas 
as ações judiciais o contempla. Tem que analisar caso a caso. Não dá para 
generalizar, porque cada um está numa situação diferente. 

 
6. Consultar a Fenasps sobre a possibilidade de uma ação, em relação à 

incorporação em três etapas. Já existe ação reivindicando 100% das 
gratificações para a aposentadoria. O cumprimento do acordo abre 
jurisprudência. 

 
ASSÉDIO MORAL E DESVIO DE FUNÇÃO 

1. Em relação ao assédio moral e ao desvio de função, o processo tem que ser 
além de um processo-papel, se deve botar regra no jogo e o primeiro trato é 
não deixar acontecer. A Prefeitura raramente comunica o assédio. O que se 
deve fazer nesses casos: a) Levar o problema ao Conselho de Saúde; b) 
Chamar o sindicato; c) Comunicar ao Núcleo do Ministério da Saúde. Muita 
coisa, inclusive, avaliação de desempenho e desvio de função, tem a ver com 
questão política. 

 
2. Quanto ao desvio de função, identificar muito bem a natureza do problema. 

Pois há casos em que o servidor quer e dificulta a ação do sindicato; há casos 
em que o servidor fica numa posição meia boca, colocando o sindicato numa 
situação ainda mais difícil, pois essa posição gera conflito e há aqueles casos 
em que o servidor quer sair daquela situação, mas há o assédio moral e o 



 
abuso de autoridade para força-lo a permanecer na mesma. Se deve observar, 
também, os casos de carreiras que foram extintas, cargos extintos, pois nestes 
casos não há que se falar em desvio de função de um carro extinto. A luta deve 
ser para que o governo reenquadre esses servidores e servidoras. 

 
3. Recomenda-se aos servidores e servidoras muito cuidado quanto ao 

afrouxamento da técnica de trabalho, pois quando você resolve questionar, 
exigir o que a lei estabelece, você passa a ser tido como o assediador ou 
assediadora. O ordenador de tarefas é o município ou o Estado. 

 
 
CONSELHOS DE SAÚDE E CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE - COSEMS  
 

1. Em relação ao Conselho dos Secretários Municipais de Saúde - COSEMS, 
discutir sobre a participação no mesmo, objetivando defender os direitos dos 
servidores e servidoras e da população. 

 
2. Definir um diretor/diretora, um cedido ao Estado e um ao município para levar 

os problemas da categoria para as Reuniões do COSEMS, pois às vezes o RH 
não encaminha as questões para o Cosems e é importante acompanhar o que 
o mesmo está discutindo. 

 
3. Incentivar e discutir a participação do Sindprev/ES nos Conselhos de Saúde, 

de modo que os/as conselheiros/conselheiras não fiquem isolados, sozinhos, 
tocando o trabalho sem discussão com o sindicato e sem dar retorno para o 
mesmo sobre o que está sendo discutido, muitas vezes correndo o risco de se 
deixar cooptar pelo governo. 

 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

1. Quanto à avaliação de desempenho, o servidor ou servidora avaliada 
negativamente pode recorrer, questionar e solicitar a reavaliação; 

 
CONVÊNIOS E NOVA PORTARIA DA DESCENTRALIZAÇÃO 

1. Fazer essa discussão nos municípios. O servidor e a servidora podem achar 
que estão fixos e serem mandados de volta ao Ministério da Saúde. Até 10 de 
março de 2015, data da publicação da Portaria 243, de 2015, todos os 
convênios terão que ser revistos/refeitos, ou seja, terão que ter sido assinados 
e mandados novamente para o Ministério da Saúde. Recomendamos, portanto, 
que nos locais de trabalho onde se tem problema, se deixe para depois, para o 
início de 2017.  Onde não tem problema, que se assine logo. ATENÇÃO! Só se 
garante a não-removibilidade se o/a cônjuge tem trabalho.  

 
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS 

1. Quanto à formação e qualificação profissionais, o Proformar só ofereceu uma 
noção geral de como funciona o SUS e não formou, não capacitou para o dia a 
dia. Os núcleos do MS/Funasa também não foram preparados. 

 



 
2. Ampliar o debate sobre os contaminados e sobre os inseticidas e suas 

consequências (membros amputados, cegos, doenças neurológicas e morte). 
O órgão de origem nunca discutiu isso. Os servidores e servidoras foram 
jogados/jogadas e abandonados/abandonadas e as indenizações e 
gratificações permanecem até hoje de forma mascarada. 

 
INDEFINIÇÃO DE FUNÇÕES – FUNASA/FUNAI 
Quanto à portaria 1.399, de 1999, que regulamenta a NOB SUS 01/96 no que se 
refere às competências da União, estados, municípios e Distrito Federal, na área de 
epidemiologia e controle de doenças.  
Há indefinição de funções em relação à Funasa e à Funai – hoje existem 
servidores/servidoras vinculadas ao Ministério das Cidades – brecha imensa para 
Programa de Demissão Voluntária e Disponibilidade. Muitos não são cedidos para a 
Funai, mas estão no mesmo espaço físico, só Deus sabe como, sujeitos a indenização 
de campo e à velha diária. 
 
QUESTÕES IMPORTANTES QUE DEVEM SER DEBATIDAS 
 

1. MESA SETORIAL DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE (MSNP) e Mesa Local 
de Negociação Permanente; PCCS, Carga horária de 6 horas, Portaria 
243/2015;  

2. Planos de Saúde (Geap e Capesesp), Exames periódicos;  
3. Ponto eletrônico, Insalubridade/Aposentadoria, Indenização de Campo; 

gratificação para aposentadoria (GACEN/GECEN), Política de Educação 
Permanente (para a especificidade do trabalho, raras vezes sai alguma coisa); 
Falta de RH;  

4. Trabalho com povos indígenas/horário diferenciado/diária;  
5. Saneamento (vai para o Ministério das Cidades);  
6. Reforma Previdenciária e Reforma Trabalhista;  
7. Acordo de greve e reposição das horas;  
8. Conferências de saúde (a participação tem diminuído assustadoramente);  
9. Desvio de função (Portaria 243 – art. 17, parágrafo 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”). Se deve constituir prova, exigir que a ordem seja dada por 
escrito, gravar, ter testemunha; cuidado com o que se está fazendo na ponta, 
pois estamos sendo processados por assédio moral, sexual e abuso de poder.  

 
CAPESAÚDE/CAPESESP 

1. Discutir sobre as Eleições do Capesaude/Capesesp. 
2. Não seria possível a Fenasps buscar um outro plano? Hoje não é possível por 

causa da Geap. Os outros planos entraram na Justiça, dizendo que seria 
preciso licitação. Orientar os servidores e servidoras a permanecerem no 
Capesáude. O Paraná também é contra a saída do Capesaúde. Mas, se 
alguém quiser bater o pé e ir para outro plano, orientar para que não saia do 
Plano Previdenciário. Saia só do Plano Saúde, porque o Plano Previdenciário o 
complementa em caso de acidente. 



 
3. Está vindo mais um aumento do Capesaúde que será mais uma facada. Se 

deve ficar atento para ver o que fazer;  
4. Analisar se é possível entrar na justiça em relação ao aumento ocorrido em 

mais de 100% do valor, quando houve alterações no plano. A Modalidade de 
plano era geral e em 2013 mudou a forma e cálculo e passou a ser pago 
nominalmente, conforme a faixa etária de idade e não com base no titular. Ao 
mudar por faixa etária dobrou o valor. Demandar essa questão para assessoria 
jurídica do sindicato. No Paraná há ação impetrada.  

5. Foi criado um plano econômico fantasma, que durou 60 dias. Que a Fenasps 
faça uma Mesa sobre Capesaúde/Capsesp, no Rio de Janeiro, onde fica a 
sede desse Plano de Previdência e Saúde, para tratar sobre essa situação. 

6. Que o Sindprev/ES solicite formalmente a ata e demais documentos que 
comprovem a data da criação e do término desse plano.  

 
 
TRABALHO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA 

1. Retomar o trabalho em relação à saúde do trabalhado, na qual o Sindprev/ES 
já foi referência; 

2. Incentivar a que a categoria busque o sindicato em caso de problemas relativos 
às condições de saúde do trabalhador. 


