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Relatório de audiência com o ministro da Saúde 
 

 
 

 
Data: terça-feira, 10 de março de 2015 
Local: gabinete do ministro, edifício-sede do Ministério da Saúde, Brasília/DF 
Horário: 9h 
 
PARTICIPANTES 
FENASPS 
Cleuza Faustino (MG) e Helio de Jesus (PR) 
 
Ministério da Saúde 
Ministro da Saúde, Arthur Chioro; coordenadora de Gestão de Pessoas (CGESP), 
Elizabeth Matheus, representante da Secretaria-Executiva da Mesa Setorial de 
Negociação Permanente, Danielle Magalhães; subsecretário de Assuntos Administrativos, 
Antonio Mallet, e a secretária executiva, Ana Paula Menezes. 
 
Na abertura da audiência o ministro da Saúde saudou as Entidades e solicitou que fosse 
colocado toda a demanda e os objetivos da construção dos Protocolos. Elogiou os 
produtos construídos na Mesa Setorial de Negociação Permanente (MSNP/MS), afirmando 
acreditar nos espaços democráticos de negociação. 
 
Diferença Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (DVPNI) 
Primeiramente, o ministro abriu pra colocasse a demanda da Diferença Individual que 
substituiu a VPNI ou DVPNI, por meio da Lei que prejudicou mais de 700 servidores do 
estado da Paraíba e alguns de Alagoas, baseada em um parecer da AGU de João Pessoa 
(PB).  
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Após esse contratempo o MS construiu uma Nota Técnica versando sobre as contradições 
expostas pela AGU da Paraíba quanto ao direito dos servidores serem beneficiados pela 
Lei. Após exposição das Entidades e como não existe nenhum impedimento legal para 
liberar o pagamento da Diferença Individual a esses servidores, o ministro concordou com 
o pagamento do restante dos servidores. A CGESP/MS ficou de encaminhar e comunicar 
as Entidades sobre os procedimentos. 
 
Reunião com ministros da área da Seguridade Social 
Em seguida as Entidades que compõem a bancada sindical na Mesa fizeram um breve 
histórico sobre os produtos já construídos na MSNP/MS e a necessidade do apoio político 
do ministro nas três casas, ou seja, ministérios do Trabalho, da Previdência e do 
Planejamento, destacando inclusive que tem um bom relacionamento com ambos e que 
vai dialogar com os mesmos, buscando envidar todos os esforços para tornar realidade as 
propostas ali apresentadas. 
 
Ademais, o ministro se mostrou disposto em articular politicamente para encaminhar a 
proposta de reestruturação das tabelas, sobre a qual lembrou e fez questão de frisar o 
momento crítico que o país esta passando, ratificando que a promessa de qualquer 
impacto na folha de pagamento poderá ocorrer somente em 2016. 
 
Realização de concurso público 
Dentro desse tema as Entidades colocaram para o Ministro a grande evasão que 
Ministério da Saúde viveu que dos 600 servidores aprovados no último concurso, 
permanecem na casa somente 180 e a causa dessa evasão se deve a falta de estímulo 
em permanecer no Ministério da Saúde, aproveitando esse fato para solicitar 
urgentemente concurso público. 
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Criação do INSI 
Sobre a criação do Instituto Nacional de Saúde Indígena (INSI), inicialmente o ministro 
disse estar cumprindo deliberação da Conferência Nacional de Saúde Indígena e que já 
exerceu cargo de Secretário de Saúde em várias cidades do interior de São Paulo. 
Segundo ele, durante toda sua gestão não permitiu a implantação de Organizações 
Sociais (OS) nesses municípios. Diante da nossa argumentação, se comprometeu a 
chamar um debate sobre o tema. 
 
Situação de saúde dos servidores da ex-Sucam 
Foi informado ao ministro que muitos de nossos servidores foram intoxicados por 
manuseio de inseticidas, ele informou que também é conhecedor da matéria e que iria 
verificar quais são as demandas e o verdadeiro quadro dos servidores e voltaria a falar 
sobre o assunto. 
 
100 pontos da Avaliação de desempenho aos servidores cedidos 
Reiteramos as dificuldades que os servidores enfrentam nos locais de trabalho por causa 
da avaliação individual, que os Gestores se aproveitam desse instrumento que deveria ser 
para qualificar os serviços e não para assediar os servidores. Arthur Chioro ficou de 
discutir esse tema com a Gestão de Pessoas para melhorar os critérios da avaliação de 
desempenho e facilitar aos servidores o recebimento dos 20 pontos individuais. 
 
Jornada de trabalho 30 horas e outras demandas 
Na presença das entidades o Ministro da Saúde assinou a Portaria 243/2015, que altera a 
Portaria 929, de 2001 e definirá uma série de direitos aos servidores cedidos, entre eles o 
cumprimento da jornada de trinta horas ou turno estendido. Essa Portaria foi publicada no 
Diário Oficial da União do dia 11 de março de 2015. 
 
 
 
 

Brasília, 12 de março de 2015  

 
 

Plantão/FENASPS 
 
             


