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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

         No contexto atual das relações de trabalho, avançamos na direção de uma 

democratização entre empregados e empregadores. A introdução de espaços para 

debates e de instrumentos que levem a um processo de negociação coletiva na busca 

de melhorias e de resoluções de conflitos, voltadas à promoção dos atores sociais do 

SUS, são estratégias que visam não somente os benefícios do serviço, mas também 

dos servidores. Os princípios citados devem andar atrelados para que uma relação 

harmônica entre trabalhador e trabalho seja alcançada dentro do Sistema Único de 

Saúde. As Mesas de Negociação representam importantes ferramentas para o 

aprimoramento nos processos de gerenciamento da Gestão do Trabalho, de forma a 

promover relevantes avanços na qualidade dos serviços e das condições de trabalho.  

          Sendo nossa instituição embasada nos preceitos da Gestão Participativa, a 

implantação de uma Mesa de Negociação Permanente surge não por imposição, mas 

sim como alvo a ser atingido. Ela objetiva interação, interlocução, valorização da 

democracia e enfrentamento coletivo diante das problemáticas das condições de 

trabalho frente às demandas situacionais, de forma a integrar Gestão do Sistema e 

Gestão do Trabalho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

      Com a criação deste espaço estabelece-se um canal por meio do qual as 

deficiências e os impasses chegam até a gestão de forma mais efetiva e consistente. 

Buscam-se soluções práticas e funcionais para todos por meio da participação do 

coletivo  (ASSUNÇÃO, 2012). 

         A carga de atribuições conferidas ao gestor não permite que esse identifique, ou 

avalie isoladamente, a constituição organizacional e as condições de trabalho de cada 

setor sob sua competência. O atual projeto se justifica, pois, uma vez que possuirá 

representatividade setorial, os membros da Mesa poderão trazer as realidades e 

demandas funcionais dos trabalhadores. Nesse espaço, o coletivo de trabalhadores 

estará representado de forma a garantir a expressão de ideias. Os debates abrirão 

caminhos para mudanças e soluções de problemas que poderão ser minimizados ou 

resolvidos através de processos de negociação. Com isso o nível de satisfação dos 

trabalhadores poderá aumentar em virtude da valorização profissional. Dessa forma a 

Secretária Municipal de Saúde de Antônio Carlos poderá oferecer saúde de qualidade 

aos seus funcionários para que esses levem aos seus usuários um serviço cada vez 

mais humanizado, pautado na eficiência e na melhoria dos serviços públicos de saúde  

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

         Acredita-se que por meio da implantação da Mesa de Negociação em nosso 



 

 

Município conseguiremos: ampliar e diversificar o espaço de comunicação entre chefia 

e servidores; criar projetos de Promoção à Saúde dos trabalhadores; instituir 

metodologias de desprecarização dos vínculos empregatícios, evitando a rotatividade 

de profissionais; introduzir Programas de Educação Permanente e de Valorização 

Profissional; elaborar estratégias que promovam ambientes saudáveis e que garantam 

melhorias nas condições de trabalho potencializando a missão de garantir bons 

serviços de saúde para a população. 

         Ressalta-se que as bases de um sistema de negociação permanente apoiam-se 

nos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da qualidade dos 

serviços, da participação coletiva e da publicidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

Dessa forma, busca-se a transparência na administração pública e a democratização 

da gestão do trabalho, com reflexos para a eficiência e a melhoria na qualidade dos 

serviços públicos de saúde.       

 

2. OBJETIVOS 

 

        Implantar a Mesa de Negociação no município de Antônio Carlos, Minas Gerais, 

para instituir processos negociais. 

 

3. PLANO DE AÇÃO 

 

        O Plano de Ação para implantação da Mesa Municipal de Negociação 

Permanente em Antônio Carlos baseia-se na apresentação do Projeto de Intervenção 

junto ao Gestor Municipal de Saúde, que fará a avaliação sobre a viabilização do 

projeto. Após apreciação e autorização do gestor, o projeto será apresentado ao 

Conselho Municipal de Saúde, para o qual será de suma relevância mostrar a 

importância da adoção e implantação de uma política direcionada à Saúde do 

Trabalhador na Instituição. Será preciso explicar o funcionamento de uma Mesa de 

Negociação aos membros do conselho e segundo quais princípios e metodologia a 

Mesa inicialmente deverá se orientar. A viabilização de um espaço democrático para 

minimização e resolução de conflitos relacionados ao trabalho trará grandes benefícios 

ao Sistema Municipal de Saúde.     

          Uma vez deliberada pelo Conselho Municipal de Saúde, inicia-se o processo de 

elaboração da resolução na qual instituirá a Mesa Municipal de Negociação 

Permanente do SUS. Após instituída, segue-se para o processo de sua composição, 

onde teremos representantes dos trabalhadores da saúde e  representatividade da 



 

 

gestão publica municipal, lembrando que as bancadas devem ser paritárias quanto ao 

número de membros da gestão e trabalhadores (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 

1993). Ao compor a mesa, passa-se à formulação das diretrizes e  à pactuação do 

Regimento Interno de funcionamento. Com a vigência do mesmo, a Mesa estará 

pronta para elaboração de seu calendário de reuniões ordinárias. A partir daí, ela 

deverá integrar o Sistema Municipal de Saúde como um agente estratégico, 

amplificando os processos de democratização, os quais são preceituados pelo 

Sistema Único de Saúde. 

 

4. CRONOGRAMA FÍSICO ORÇAMENTÁRIO E NECESSIDADE DE RECURSOS 

Projeto: Implantação de Mesa Municipal de Negociação do SUS em Antonio Carlos 

 Período: Meses 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. Reunir com Gestor Municipal de 
Saúde e resentação do Projeto de 
Intervenção. 

 

            

2. Exposição do Projeto de 
Interervenção ( Mesa Municipal de 
Negociação Permanente do SUS ) 
ao Conselho Municipal de Saúde  

            

3. Deliberação do CMS sobre a 

instituição da Mesa de Negociação 
            

   4. Elaboração da Resolução de 
instituição e comosição da MMNP-SUS. 

            

5.  Pactuação do Regimento Interno             

6. Montagem do Calendário de 

Reuniões 
            

7. Ações de Monitoramento e 
Avaliação 

            

Custo (R$) R$ 3.500,00  

Recursos Materiais: Impressos para apreciação do Conselho Municipal de Saúde (Portarias, 
artigos, etc) – R$ 300,00 
01 (um) Computador com impressora – R$ 2.500,00 
Acesso à internet para consultas à legislações, portarias, etc 
Materiais de Insumo ( folhas, canetas, pastas, etc ) – R$ 250,00 
Armário para alocação de documentos. R$ 450,00 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

 Para avaliar a eficiência e o impacto que a instituição da Mesa Municipal de 

Negociação Permanente – SUS (MMNP-SUS) terá sobre a Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) de Antônio Carlos, será traçado um perfil das realidades, deficiências e 

conflitos antes de qualquer processo de negociação, de forma a estabelecer indicadores 

qualitativos e quantitativos para que possamos ao final de um período monitorar as 

ações da Mesa. Esse monitoramento servirá de referência para as negociações de modo 

a maximizar o processo democrático da Mesa. 
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