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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO DEVISA/FENASPS 

SEMANA 20 A 24 DE MAIO – BRASÍLIA E SÃO PAULO 

 
 

RELATÓRIO DE REUNIÃO DO DEVISA E DIRETORIA DA FENASPS COM 

GERENTE GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA ANVISA 

 

 
 

Data: segunda-feira, 20 de maio de 2019 

Participantes  
Pelo Devisa/FENASPS: Giulio Tartaro (SC) e Maria Goreti dos Santos (SC) 
Pela Diretoria Colegiada da Fenasps: Deise Nascimento (SP) e Willian Aguiar (ES) 
Pela gestão da Anvisa: Yandra Ribeiro, gerente geral de Gestão de Pessoas, e José 
Roberto Cunha, da GEPES 
 
A presente reunião teve por objetivo discutir os aspectos da Resolução de Diretoria 
Colegiada (RDC) da Anvisa n° 274/2019 em relação à situação dos/as servidores/as 
lotados/as nos postos de Portos, Aeroportos de Fronteiras (PAFs) que foram extintos de 
imediato e também à continuidade das demais etapas da reestruturação de PAF até 
2020. 
 
Os representantes da Fenasps manifestaram a apreensão dos/as trabalhadores/as das 
diversas unidades descentralizadas da Anvisa nos estados após a publicação da RDC 
274/19, que alterou o Regimento Interno e eliminou, de imediato, 39 postos de serviço 
em todo o país. 
 
 

http://fenasps.org.br/noticias-sp-9550/1894-em-resolucao-governo-extingue-postos-de-trabalho-e-altera-estrutura-da-anvisa
http://fenasps.org.br/noticias-sp-9550/1894-em-resolucao-governo-extingue-postos-de-trabalho-e-altera-estrutura-da-anvisa
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Sendo que foi exposto para a gerente Yandra que até o presente momento não se tem 
claro o futuro de tais servidores/as que tiveram suas lotações alteradas à revelia. Assim, 
foram comentados os efeitos iniciais sobre os adicionais de insalubridade e 
periculosidade que automaticamente foram derrubados pelo sistema, porém, após 
tratativas com a Procuradoria da Anvisa e esta Gerência de Gestão de Pessoas e ainda 
outras áreas envolvidas da Anvisa, os adicionais foram restabelecidos e mantidos e os 
RHs nos estados orientados para procederem pela reversão e inclusão dos valores de 
imediato. 
 
Felizmente, grande parte dos/as servidores/as foi preservada, contudo, na eventual 
existência de casos isolados de servidores/as que não puderam ser incluídos por 
completo na folha de pagamento do próximo mês e que tiverem algum prejuízo, 
segundo a própria gerente orientou, os mesmos deverão ser informados para 
providências de análise e reparação. 
 
Nesse sentido, a Gerência colocou-se à disposição dos representantes da Fenasps 
para acolher quaisquer situações que demandem avaliação e reconsideração. 
 
Foi firmado entre as áreas envolvidas nessa reestruturação a contratação de dois (02) 
engenheiros do trabalho via Termo de Execução Descentralizada (TED) com uma 
universidade pública para realização de novos laudos atualizados prioritariamente nas 
39 localidades atingidas pela RDC 274/19.Porém, todos os postos e coordenações 
serão vistoriadas e elaborados novos laudos. 
 
Não há uma data confirmada de início, mas o processo está sendo viabilizado com uma 
previsão de conclusão após 90 dias do início das ações. 
 
Foi abordada ainda a dificuldade e impossibilidade de realização de perícias médicas 
em vários estados, a exemplo de São Paulo, onde não foi possível firmar convênios 
com demais órgãos para atendimento dos servidores da Anvisa. Foram levantadas 
inúmeras dificuldades em relação ao Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor (SIASS), e, segundo informou a gerente Yandra, tal política de saúde está 
sendo reavaliada pelo Ministério do Planejamento. 
 
A respeito da nova configuração de Gestão de Pessoas dentro do atual governo, os 
representantes da Fenasps informaram que sequer foi possível localizar na Esplanada 
dos Ministérios, onde de fato está situada essa área de pagamento da folha dos 
servidores. A Gerente Geral esclareceu que está dentro do Ministério da Economia em 
uma Secretaria Especial de Digitalização e Desburocratização. 
 
Uma das preocupações dos/as representantes/as dos/as servidores/as, devido a essa 
reestruturação, é como ficarão as atividades desenvolvidas nas coordenações 
estaduais e regionais a nível de RH, por exemplo, assim como as ações de fiscalização 
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sanitária nos chamados pontos de atuação, já que não há lotação de servidores nesses 
locais.  
 
A Gerente esclareceu que tem buscado aproximação com as áreas da GGPAF e GEINF 
para poder inserir essas questões no debate interno e também tem participado na 
medida do possível das reuniões das regionais que estão reorganizando os serviços 
tanto da área-meio como da área-fim nas PAFs. E disse que está sendo agendado para 
o mês de agosto um encontro de RHs com todas as coordenações em um outro formato 
mais leve e participativo, dentro de uma metodologia construtiva para tratar das 
situações práticas e não somente técnicas e teóricas. 
 

 
 
Outro tema apresentado nesta reunião pela Fenasps foi em relação à necessidade da 
realização de concurso público para assegurar a continuidade das atividades da Anvisa 
nos estados por meio da PAF e a importância de valorização destes servidores, 
considerando a diminuição drástica do quantitativo de servidores devido às 
aposentadorias. Esse quadro já estava previsto desde o ano de 2012, entretanto o 
concurso que deveria ser realizado para as PAFs conforme justificado à época para o 
Ministério da Saúde e Planejamento e que obteve a autorização, na verdade foi 
realizado e os/as aprovados/as foram nomeados/as para exercerem atividades na sede 
central da Anvisa em Brasília. 
 
A Gerente explicou que está em estudo a elaboração de novos editais de remoção 
interna para atender à demanda de várias coordenações estaduais e regionais de PAFs 
nas quais está comprovada a carência de servidores, mas sem data certa para 
efetivação. Esse novo modelo irá priorizar as reais necessidades da ponta, avaliando as 
vagas disponíveis por levantamentos já conhecidos e mapeados. 
 
Outro aspecto importante destacado pela gerente Yandra foi que, após muito tempo, a 
gestão conseguiu viabilizar um convênio entre a ANVISA e a GEAP para a realização 
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de exames periódicos para todos os servidores iniciando justamente pela PAF com um 
período maior para conclusão deste procedimento iniciado neste mês de maio. 
 
A reunião foi finalizada com a abertura de diálogo permanente com os/as 
representantes/as da Fenasps no sentido de trazerem as demandas dos/as 
servidores/as de modo a buscar as soluções e alternativas viáveis de consenso para 
benefício mútuo. 
 
Os representantes reforçaram a posição política e de defesa da manutenção das 
atividades desenvolvidas pelos servidores tanto do Quadro Efetivo, quanto do 
Específico da Anvisa e que contam com a consideração de todas as situações 
envolvidas na área de Gestão de Pessoas nas PAFs, como distinção de funções de 
cargos e funções, questões peculiares da atividade de fiscalização sanitária, remoções 
físicas, deslocamentos, regimes de trabalho (plantonistas, teletrabalho, DCA, etc). 
 

AÇÕES NO POSTO DE CONGONHAS / COORDENAÇÃO REGIONAL DE SÃO 

PAULO, EM 22 DE MAIO 

 
Logo após a realização do Encontro do Devisa e da Plenária Nacional da Fenasps 
nos dias 18 e 19 de maio, respectivamente, em Brasília, quando foram feitos 
diversos encaminhamentos e deliberado seguimos com a estratégia definida de 
participar das agendas da gestão da Anvisa e fazer o contraponto pelo departamento 
sempre que possível, no dia 22 de maio os membros do Devisa/FENASPS, Giulio 
Tartaro (SC) e Maurício Lima (SP) organizaram, em conjunto com a direção do 
Sinsprev/SP, uma ação pontual na sede da Coordenação Regional de São Paulo, no 
aeroporto de Congonhas, capital paulista. 
 

  
Posto de Congonhas: Devisa e Fenasps realizam pesquisa sobre atendimento presencial da Anvisa 

(fotos: Manuel Messina) 

 
O objetivo principal foi de averiguar as diversas atividades desenvolvidas pela equipe 
deste local, sobretudo a gestão da nova estrutura regional, sendo que nesta data a 
coordenação recebeu a visita do Gerente Geral de PAF em exercício, Rogério Marshall, 
e também do Gerente de Infraestrutura e Viajantes, Rodolfo Navarro. Porém, a reunião 

http://fenasps.org.br/destaque/1921-para-derrotar-a-contrarreforma-da-previdencia-plenaria-da-fenasps-aprova-construir-a-greve-geral-em-14-de-junho
http://fenasps.org.br/destaque/1921-para-derrotar-a-contrarreforma-da-previdencia-plenaria-da-fenasps-aprova-construir-a-greve-geral-em-14-de-junho
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ficou restrita entre os gestores locais e os gerentes, sendo que não houve qualquer 
chamado à equipe de servidores/as. Ainda assim, os membros do Devisa 
acompanharam essa visita e aproveitaram para fazer alguns registros. 
 
A atividade que havia sido deliberada era fazer um levantamento real das principais 
atividades de fiscalização sanitária necessárias e indispensáveis para continuidade dos 
serviços prestados à população em geral. Assim, foram feitas enquetes e entrevistas 
gravadas com alguns usuários (viajantes) para subsidiar algumas iniciativas em defesa 
da manutenção dos postos de PAFs. Todo material registrado e coletado será editado e 
disponibilizado para a assessoria jurídica do Sinsprev/SP para avaliação e organização. 
 
Ficou evidente, diante dos vários relatos colhidos dos usuários, que é indispensável a 
manutenção do atendimento presencial pela Anvisa nos postos de PAF, pois 
muitos reclamam da ineficácia dos sistemas de cadastro, de atendimento virtual e digital 
como, por exemplo, para emissão do Certificado Internacional de Vacinação. 
 
Essa mesma experiência poderá ser replicada em outras localidades nos estados para 
ampliar a pesquisa dos serviços prestados pela Anvisa, conforme deliberado na 
Plenária Nacional. 
 
Os membros do Devisa/FENASPS elaboraram um breve modelo de questionário-base 
para organizar esse tipo de abordagem com os usuários e será enviado para os 
departamentos de imprensa para aprimoramento das questões. 
 

Questionário utilizado para pesquisa e entrevista de usuários dos 
serviços da Anvisa: 
 

1. O usuário possui as informações e orientações prévias para obtenção do 
Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP)? Consultou o site da 
Anvisa ou outra fonte de informação? 

2. Tentou solicitar o CIVP digital? Teve êxito? Caso contrário, qual foi a situação e 
quais as dificuldades? Outros comentários. 

3. Realizou o pré-cadastro no sistema Civnet? Solicitou agendamento para 
atendimento? O serviço de agendamento estava disponível? 

4. Como avalia esse tipo de atendimento para obtenção do CIVP? Críticas, elogios, 
reclamações. 

5. Qual seria sua opção para esse serviço: 
a. Atendimento presencial por servidor/a público/a em uma unidade física da 

Anvisa com entrega imediata do documento. 
b. Atendimento virtual para obtenção do CIVP via digital (por e-mail) em um 

prazo de 10 a 15 dias. 
6. Considerações gerais. 
 
 
 

http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/rela.plena.nac.fenasps_19.05.19.pdf
http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/rela.plena.nac.fenasps_19.05.19.pdf
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Futuras tarefas do Devisa/FENASPS 
 
Em função das deliberações da Plenária Nacional da Fenasps, temos algumas tarefas 
primordiais e urgentes: 
 

 Cobrar da gestão da Anvisa e do Ministério da Saúde resposta ao Ofício 
FENASPS nº 066/19, protocolado presencialmente; 
 

 Empreender ações políticas em diversas instâncias para suspensão e revisão da 
RDC nº 274/19 e, conforme a condição, até a sua revogação; 
 

 Prosseguir e ampliar a enquete e ações de entrevista junto aos usuários nos 
postos de PAFs, em conjunto com as assessorias de imprensa; 

 

 Reiterar pedido de análise e parecer jurídico da assessoria jurídica da Fenasps 
em relação à publicação da RDC nº 274/19; 
 

 Elaborar e organizar dossiê quanto aos diversos riscos sanitários pela ausência 
do controle sanitário nas áreas de PAFs e falta de servidores/as, encaminhando-o 
para o Ministério Público Federal. 

 
Brasília, 28 de maio de 2019 

 

Devisa/FENASPS 

FENASPS 

http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/of.fenasps66-atuacao.paf.anvisa.ggpaf_03.05.19.pdf
http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/of.fenasps66-atuacao.paf.anvisa.ggpaf_03.05.19.pdf

