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 Duas greves e diversas 
mobilizações foram feitas pelos 
servidores da saúde nestes úl�mos 
três anos. As ações ocorrem devida 
as mudanças polí�cas 
implementadas pela gestão Fruet 
que, na visão dos trabalhadores, 
prejudica a maioria do cole�vo.  
Assim ocorreu no atraso do 
pagamento das horas extras 
trabalhadas ao longo de 2014, no 
atraso do pagamento do reajuste 
salarial, no desacordo com relação 
às jornadas de trabalho e na não 
implementação de leis como 
transição de cargos de auxiliares de 
enfermagem e Assistente de Saúde 
Bucal (ASB).
 Agora, mais duas 
mudanças proposta pela Secretaria 
de Saúde podem piorar a qualidade 
do atendimento à população e a 
organização do trabalho. Eles 
tratam de remunerações variáveis: 
Di�cil Provimento e QualificaSUS. A 
primeira remuneraria se baseando 
no salário inicial do cargo. O 
sindicato defende cálculo em cima 
do salário base do servidor. Já o 
QualificaSUS, na proposta da 
gestão, que abrange o crescimento 
individual, também tem diversos 
problemas nos critérios de 
avaliação.
 Em virtude disso, o Sismuc 
e os trabalhadores da saúde pedem 
mais tempo para avaliar e fazer 
contrapropostas às minutas. Os 
pontos precisam ser melhor 
estudados. “É preferível à gente 
manter esse famigerado IDQ 
Residual do implantar algo novo 
sem muita discussão e depois se 
arrepender”, avalia a coordenação 
do Sismuc.

Mudanças no Difícil Provimento
e QualificaSUS precisam de
mais debates

PENSE: Se a gente aceitar, depois fica difícil reclamar!

Carta à População e aos servidores

Problemas no Dif�cil Provimento

Problemas no QualificaSUS

 Critério de turno para receber a gra�ficação: Porque as equipes 
serão tratadas de forma diferente de acordo com o período, sendo que 
atendem o mesmo público. Além disso, o turno não é determinante para 
apontar se será feito ou não hora extra.

Critério de rota�vidade nas unidades: Na saúde não existe rota�vidade, 

mesmo porque não nos permitem transferências.

Critério de Especificidade: A Secretaria de Saúde não deixou claro quem seria 

contemplado com o Di�cil Provimento e quem seria excluído da gra�ficação.  

É o caso do Consultório na Rua, Laboratório Municipal, Centro de 

Especialidades do Hauer e saúde ambiental (quais setores seriam 

contemplados?).

Contribuição previdenciária: A proposta é inadequada, pois exclui o desconto 

previdenciário do cálculo.

Punição e perda da gra�ficação: A gestão, em seus critérios, pune 

duplamente o servidor. Se o servidor é punido no processo administra�vo, ele 

já sofre consequências em sua vida profissional Com o critério, a punição é 

estendida à gra�ficação. 

Contribuição previdenciária: Havia acordo para que o QualificaSUS �vesse 

desconto previdenciário, o que facilitaria uma incorporação no futuro.

Avaliação: Os critérios de avaliação não foram apresentados aos servidores. O 

único que foi mostrado trata da atenção básica, que apresentam muitos 

elementos conflitantes entre as reivindicações dos trabalhadores e a proposta 

da categoria. Tais como: trabalhadores defendem que sejam u�lizados índices 

de saúde no lugar de procedimentos, são contrários a re�rada da avaliação por 

parte da chefia, deslocando para a própria equipe: “Isso pode transformar o 

ambiente de trabalho em lugar de desconfiança e que pode prejudicar a saúde 

mental”, expõe a coordenação. 
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