
MEMÓRIA DA REUNIÃO COM COORDENADORES DO FORGEPE E REPRESENTANTES DO 

DEPARTAMENTO DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO 

DATA: 13/06/2018 

PAUTA: Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal – 

PASS e o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor 

Público Federal – SIASS 

PRESENTES: 

Bárbara Maria Madeira – Universidade Federal do Pará 

Ronaldo Vitorino Bastos – Universidade Federal do Amazonas (DSQV/Progesp) 

Renata da Costa Pinheiro – SIASS/UFAM  

Thiago de Césaro – Universidade Federal de Tocantins 

Paulo Eduardo Botelho – Universidade Federal de Santa Catarina 

Priscilla B. Cajal – Universidade Federal do mato Grosso 

Elisabeth P. C. Menezes – Universidade Federal de Tocantins 

Carlos Cézar Soares Batista – SGP/MP 

Maria Francinete de Miranda – SGP/MP 

Sônia Borges – SGP/MP 

Eduardo César Soares Gomes – SGP/MP 

Marilia Borges Hackmann – PROGESP/UFRGS 

Maurício Viegas da Silva – PROGESP/UFRGS 

 

- Abertura da reunião – Maurício dá boas-vindas aos participantes e reforça importância de ser 

investido em ações voltadas para a saúde e segurança do trabalho dos servidores.   

- Dr. Eduardo – Diretor do Departamento de Remuneração e Benefícios da Secretaria de 

Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento – agradece oportunidade; destaca 

importância de fortalecimento da rede do SIASS e destaca que conta com o aprendizado 

acumulado dos integrantes da rede, especialmente das Universidades que sediam Unidades 

SIASS; atualmente existem 55 Unidades SIASS com sede em Universidades dentre 155 

existentes; a ideia é de revitalização do papel fundamental das Unidades pioneiras, onde a 

maioria é em Universidades; deve-se buscar a recuperação da colaboração entre os órgãos; 

existe também proposta de reforçar Unidades com mais experiência na gestão do SIASS para 

se tornarem referência para Unidades menores. 

- Carlos Cézar – Coordenador Geral da Coordenadoria Geral de Saúde e Segurança do Trabalho 

e Qualidade de Vida do Trabalho do Servidor – Passou à apresentação de slides com 

contextualização da Política e ações voltadas à implantação da rede SIASS – a apresentação 

será disponibilizada ao FORGEPE – relatou que hoje contam com oito pessoas compondo a 

equipe da Coordenação. Durante a apresentação teceu alguns comentários/destaques que 

seguem no relato: 

* o Decreto que instituiu a PASS, o SIASS e o Comitê Gestor está em revisão e deverá ser 

publicado um novo Decreto a fim de garantir a evolução do sistema; 



* está em processo de construção diretrizes para preparação para a aposentadoria e diretrizes 

que abordem o tema eqüidade ; 

* existe um GT que está revisando a ON 4 (adicionais ocupacionais), onde contaram com 

participação de um físico representante da Associação dos Físicos do Brasil e que contribuiu 

muito para a revisão das questões relacionadas à concessão do adicional por exposição à 

radiação ionizante; 

* em relação ao módulo dos adicionais ocupacionais, está prevista a inclusão de pareceres de 

outros profissionais que compõem a equipe multiprofissional a fim de integrar as diferentes 

áreas de atuação; 

* quanto ao aprimoramento da gestão institucional da PASS e do SIASS, o Secretário de Gestão 

de Pessoas destacou dois assessores para elaborarem projeto para modernização do sistema, 

cuja análise contou com informações repassadas pela Coordenação. O projeto resultou em 

ações detalhadas na apresentação trazida na reunião (slides). 

 

- Após a apresentação, foi aberto para o debate, quando, inicialmente, dr. Eduardo reforça a 

necessidade de retomar o caráter de colaboração entre os órgãos. 

 

- Seguem questões apontadas e respectivas respostas: 

 

 Feito destaque em relação à saída dos médicos peritos do INSS que compunham a 

rede SIASS, tanto daquelas Unidades que tinham como sede Gerências regionais do 

INSS, como em Unidades que os médicos peritos compunham a força de trabalho; 

preocupação com estrutura do SIASS, sendo questionado a quem o SIASS está 

subordinado, se ao Reitor ou ao Pró-Reitor de Gestão de Pessoas. Resposta: Dr. 

Eduardo relatou que hoje existem 33 Unidades cujas sedes estão localizadas no INSS e 

que a situação de fato é preocupante, mas estão adotando medidas para resolver o 

problema, como a publicação do comunica nº  que já teve a consequência de o INSS 

revogar o memorando circular que instituía fluxo paralelo e estrutura própria para a 

realização de perícias aos servidores do INSS; outro ponto é a revisão do Decreto que 

institui o SIASS, onde no novo Decreto proposto virá a reforçar a relação entre os 

órgãos com plano de trabalho a ser acompanhado pelo órgão central (MP); destaca 

que a lógica do trabalho das Unidades deverá ser alterada, sendo a principal atenção 

voltada para a promoção da saúde, ou seja, trabalhar em função da saúde e não em 

função da doença (perícia). Implica em uma mudança de paradigma. Quanto à 

vinculação da Unidade SIASS, deverá estar ligada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

do órgão. Por fim, o Planejamento vai atuar como órgão central, exercendo sua 

competência, inclusive, se necessário, acionando os órgãos de controle. 

 Em relação à falta de recursos humanos para atar na Unidade SIASS – é destacado que 

a Universidade atende a diversos programas internos, atende a discentes, para além 

da Unidade SIASS. A Política (PASS) prevê a expansão do atendimento, mas não definiu 

percentual para ampliação da força de trabalho, para ampliar vagas de servidores para 

atuarem na área de saúde e segurança do trabalho. Quanto aos órgãos partícipes, 

muitos não possuem em suas carreiras, pessoal destinado a esta área, tendo cargos 

genéricos diferentemente das Universidades e Institutos federais. Portanto falta uma 

política articulada para reposição e ampliação de servidores. Resposta: a alternativa 



seria efetivar um dimensionamento, o que já teve um estudo piloto para estruturar as 

Unidades ainda em 2012, mas com necessidade de ser rediscutido e atualizado.  

 Foram também mencionadas dificuldades para serem realizadas perícias em trânsito, 

pois algumas Unidades se negam a fazê-lo. Resposta: a SGP entende que o comunica 

foi publicado também na intenção de resolver este problema. Na ocasião, alertaram 

que a perícia ofical em saúde possui um manual com os fluxos definidos e que as 

Unidades do SIASS devem ter cuidado para não executarem ações de competência da 

área de RH do órgão do servido. No caso de perícias em trânsito, por exemplo, é o 

órgão do servidor que deve acionar a Unidade SIASS. 

 Sistema de concessão de adicionais ocupacionais – dificuldades em localizar o servidor 

de acordo com a estrutura do SIORG. Resposta: o sistema vinculou o laudo ao 

ambiente, conforme previsão legal. Da mesma forma em relação ao profissional que 

assina o laudo, pois, legalmente, somente o engenheiro de segurança do trabalho ou 

médico do trabalho é que estão habilitados para assinarem laudo de concessão de 

adicionais ocupacionais.  

 Quanto aos exames médicos periódicos – Maurício lembra sobre discussão inicial com 

Secretário Chiba a respeito da possibilidade em realocar o recurso previsto (e não 

utilizado) para a execução dos exames médicos periódicos para ser utilizado em 

melhorias do ambiente e/ou ações de promoção. A UFPA relatou que estão realizando 

os EMP através de convênio com a GEAP, mas estão tendo problemas com a rede 

protetiva, quando necessário encaminhar algum servidor. Resposta: demonstra 

preocupação no fato de que a maioria dos órgãos está tendo dificuldades em 

operacionalizar os EMP, mas que entende que se trata de um problema de gestão. A 

SGP/MP está estudando uma forma de contratar EMP pelo órgão central e, 

gradativamente, repassar aos setoriais. Quanto à realocação do recurso, o órgão deve 

demandar consulta através do MEC, sendo possível fazer esta análise. 

 Foi proposto a criação de um canal direto de comunicação a fim de resolver problemas 

pontuais. 

 Foi também levantada a necessidade em serem divulgadas as boas práticas, 

experiências exitosas para que não fique centrado apenas nas dificuldades. 

 Outra dificuldade indicada, referiu-se à perícia aos servidores de órgãos como Polícia 

Federal e Polícia Rodoviária Federal, pelo fato de os servidores comparecerem à 

perícia armados. Resposta: Foi citado que existe Nota Técnica sobre isto, impedindo 

tal atitude e orientando as unidades como proceder. Esta Nota Técnica será repassada.  

 Foi sugerido que realizado um seminário com todos componentes do FORGEPE e com 

representantes dos Departamentos de Atenção à saúde e/ou Unidades SIASS com a 

presença e participação do Ministério do Planejamento, a fim de oportunizar a 

divulgação de boas práticas e discutir alternativas para solução das dificuldades 

enfrentadas por todos. Resposta: darão retorno quanto a este encaminhamento. 

 

Finalizando, todos agradeceram a oportunidade e foi ressaltado que as Universidades estão 

disponíveis para manterem este canal de comunicação e continuarem discutindo as questões 

relacionadas à saúde e segurança do trabalho dos servidores, bem como contribuindo com seu 

conhecimento e experiência.  


