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MINISTÉRIO DA SAÚDE DETERMINA INTERRUPÇÃO DAS FÉRIAS DE 
SERVIDORES QUE TRABALHAM NO COMBATE ÀS ENDEMIAS 

 
 Confirmando a incompetência na gestão dos programas de Saúde Preventiva, mais uma 
vez o Ministério da Saúde (MS) toma uma decisão unilateral tentando aparar o sol com a 
peneira, interrompendo as férias de Agentes de Endemias, Agentes de Saúde e Guardas de 
Endemias. Uma categoria discriminada que foi literalmente abandonada no Sistema Único de 
Saúde (SUS), sem qualquer valorização, salvo quando surge uma nova ameaça à vida dos 
brasileiros, daí são lembrados como salvadores da Pátria. 
 

Como o Governo Federal não fiscaliza o trabalho de combate às endemias nos 
municípios, uma nova epidemia explodiu no País, transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, o 
mesmo vetor da Dengue, o ZIKA Vírus, que vem causando uma nova tragédia na vida dos 
brasileiros: a microcefalia, que até a presente data foi registrada em mais de 1.700 casos 
somente na região Nordeste. Assim, o MS toma medidas extemporâneas e inócuas para tentar 
demonstrar que querem de fato resolver os problemas endêmicos do país. 
 
 A FENASPS, em contato com a Coordenação-geral de Gestão de Pessoas do Ministério 
da Saúde (CGESP/MS), apurou que todos estes servidores tiverem suas férias interrompidas 
por 90 dias pela Portaria 1491, de 10 de dezembro de 2015 (confira aqui), confirmada pelo 
Memorando 27 SAA/SE/MS, nos casos que os servidores já estão em férias em dezembro, 
retornando ao trabalho. 
 

Quem tem férias programadas para janeiro, ficam apenas um dia em férias (04/01/2016) 
e retornam ao trabalho no dia 5 de janeiro de 2016, mas recebem os valores correspondentes 
às férias, e fica com este período para tirar as férias em outra data. Segundo a CGESP/MS, a 
coordenação está fazendo contatos com os gestores para analisarem os casos onde os 
servidores têm viagens inadiáveis, para ver como equacionar cada situação. 
 

É lamentável que o governo por falta de capacidade tome estas medidas desconectadas 
da realidade punindo os servidores que cumprem suas atribuições, e não tem qualquer 
responsabilidade pelo descaso dos governos com a saúde pública. 
 
 A FENASPS orienta todos os servidores que providenciem todos os documentos 
comprobatórios de viagens e/ou reservas de férias que foram obrigados a interromper para 
servir como comprovação de ações judiciais. 
 
 

Brasília, 15 de dezembro de 2015 
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http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/memo-circular27saa.ms_15.12.15.pdf

