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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - DEZEMBRO - 2020 

10/12 - Dia Nacional de Luta em defesa do serviço público 
O SINDSEP-MG convoca todos os servidores públicos federais do estado a participarem do Dia Nacional de 
Lutas contra a reforma Administrativa, no próximo dia 10 de dezembro. Neste dia, servidores federais, 
estaduais, municipais e empregados públicos de diversas estatais voltam a se unir em um dia de atividades 
em defesa do Estado brasileiro, em favor de políticas públicas e do fortalecimento dos serviços prestados à 
população. A atividade vai reunir também as centrais, entidades sindicais e sociedade civil organizada 
numa pressão pela manutenção do auxílio emergencial em R$600. No dia 10/12 também é comemorado o 
Dia Universal dos Direitos Humanos.  
A participação da maioria dos federais foi aprovada no último encontro do Conselho Deliberativo de 
Entidades (CDE) da Condsef/Fenadsef. Uma reunião extraordinária do conselho foi agendada para o dia 2 
de dezembro onde a participação em uma campanha nacional de mídia em defesa dos serviços públicos vai 
ser debatida.  
O desmonte e a retirada de direitos, além de ameaças, assédio e ataques que servidores vem sofrendo 
com frequência são o combustível dessas ações que estão sendo organizadas pelas centrais, entidades 
sindicais e movimentos sociais que também são afetados com a redução de políticas públicas. "Essa é uma 
luta dos servidores, mas é também de toda a população usuária dos serviços públicos", registra Sérgio 
Ronaldo da Silva, secretário-geral da Condsef/Fenadsef.  
Há muitos motivos para que servidores e empregados públicos se engajem nessas atividades. Além de 
salários congelados desde 2017, a categoria luta contra a reforma Administrativa e as sucessivas tentativas 
do governo em privatizar tudo, vender o Brasil e por fim até mesmo à estabilidade que garante proteção 
não só aos servidores, mas à sociedade que precisa de profissionais que vão defender seus interesses e 
não o de governos passageiros. Essas são apenas algumas questões destacadas dentro de uma das mais 
desafiadoras conjunturas já enfrentadas.  
 
Revoga o teto 
Outra situação a ser enfrentada é a luta pela revogação da Emenda Constitucional (EC) 95/16, do teto de 
gastos, que congela investimentos públicos por 20 anos. Para o doutor em Economia e especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental, Paulo Kliass, Paulo Guedes terá que abandonar sua "obstinação 
da austeridade a qualquer custo". Segundo o economista, o teto de gastos tem responsabilidade nas mais 
de 170 mil mortes na pandemia e também na recessão econômica que levou 14 milhões ao desemprego no 
Brasil.  
Paulo Guedes vem dizendo que não haverá prorrogação do auxílio emergencial, que acaba em 31 de 
dezembro. Perguntado sobre o assunto, o próprio presidente Jair Bolsonaro devolveu a jornalistas com 
"pergunta para o vírus". Segundo Guedes vem declaraando, se tiver que ampliar transferências de renda 
para os mais pobres em 2021 isso dependerá da contenção de reajustes para servidores. Segundo publicou 
a Folha de São Paulo, em termos políticos, isso significa que o Renda Brasil dependeria da aprovação de 
reformas como a PEC Emergencial, que entre outras coisas, propõe corte de até 25% em salários de 
servidores públicos.  
A conjuntura indica que nem Paulo Guedes vai deixar de tentar colocar "granadas" no bolso dos servidores, 
que ele identifica como 'inimigos', e nem Rodrigo Maia deixará de tocar as pautas que estão no Congresso 
Nacional e atingem em cheio não só servidores como todo o serviço público. Maia vem reforçando cada vez 
mais discursos de apoio a programas de austeridade fiscal que envolvem a aprovação também da reforma 
Administrativa. No mês passado, o presidente da Câmara disse que o País iria para o "precipício" se não 
fosse regulamentado o teto de gastos, que é, como apontou Kliass e, também apontam vários outros 
especialistas, um dos aprofundadores da crise econômica que vivemos.  



 
Outras pautas  
Além de apontar a participação da maioria dos federais nas atividades do Dia Nacional de Luta em 10 de 
dezembro, o CDE também definiu a participação na Campanha Internacional "21 dias de ativismo pelo fim 
da violência contra a mulher. No calendário ainda estão apontadas as participações da Condsef/Fenadsef 
em reunião na mesa de negociação do ACT da Ebserh no próximo dia 2 e participação em plenária nacional 
do setor público da base CUTista no dia 3. No dia 9 a Secretaria de Política Sindical e Formação realiza um 
seminário virtual de formação sindical da base da Condsef/Fenadsef.  
 
Movimento a Serviço do Brasil lança manifesto por uma reforma administrativa e por uma PEC 

emergencial que otimizem o Estado 
 “Para as 29 entidades que compõem o Movimento a Serviço do Brasil, a reforma administrativa deve 
pautar temas que ampliem o atendimento à sociedade e deem respaldo social durante a crise. A reforma 
administrativa apresentada pelo governo, em discussão pelo Congresso Nacional, em nada contempla as 
necessidades da população e dos servidores”, reforça o texto. 
Veja o manifesto: 
“O setor público é a única porta de acesso de milhões de brasileiros a vários serviços essenciais. Mesmo 
diante do agravamento da pobreza no país, os governantes apresentaram uma proposta de reforma 
administrativa que ignora aspectos de gestão pública e foca exclusivamente no ajuste fiscal. 
Sob o pretexto de economizar cerca de R$ 300 bilhões em 10 anos, sem apresentar nenhum cálculo que 
comprove a estimativa, o governo enviou ao Congresso Nacional uma reforma administrativa que fragiliza 
gravemente o serviço público. Pelo texto, fica liberada a criação de cargos comissionados em todos os 
níveis, favorecendo a implementação de esquemas de corrupção, fim da estabilidade, reduzindo a isonomia 
e a independência da atuação de servidores e servidoras. 
A PEC 32/2020 também cria diversas formas de contratação no serviço público, favorecendo a disparidade 
nas formas de admissão e criando um modelo de avaliação de desempenho que permite o assédio e a 
demissão de servidoras e servidores que não certifiquem medidas de interesse estritamente político. 
Além da PEC 32/2020, o governo ainda afeta diretamente a prestação de serviços públicos através da PEC 
Emergencial, que prevê a redução de 25% na oferta de serviço público, consubstanciada pela possibilidade 
de redução da jornada de trabalho dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos e proporcional 
redução salarial destes. 
O principal efeito do corte de 25% na prestação de atendimento ao povo é a instalação do caos e a 
sobrecarga da demanda em hospitais, diminuição de professores, aumento da criminalidade com redução 
das forças de segurança, aumento da quantidade de processos judiciais sem solução, lentidão em 
investigações e diminuição na arrecadação tributária pelo governo. Tudo isso durante a maior crise 
sanitária e econômica vivida pelo Brasil nos últimos cem anos. Serão afetadas todas as esferas de governo: 
União, estados e municípios. 
Para as 29 entidades que compõem o Movimento a Serviço do Brasil, a reforma administrativa deve pautar 
temas que ampliem o atendimento à sociedade e deem respaldo social durante a crise. A reforma 
administrativa apresentada pelo governo, em discussão pelo Congresso Nacional, em nada contempla as 
necessidades da população e dos servidores. É necessária a desburocratização de todos os setores, com 
integração, digitalização e segurança para que o serviço seja desfrutado por toda a população, sem 
exceção de classe social, de forma mais ágil, eficiente, acessível e integral, implementando uma real 
governança digital. 
É fundamental a revisão nas formas de contratação, compras diretas, pregões e investimentos pelo Estado. 
Não é mais aceitável a formação de cartéis, como visto nos últimos anos, que elevam o preço para a 
prestação de serviço ao setor público. As empresas que cobram valores muito acima dos praticados pelo 
mercado devem ser punidas e proibidas de participarem de concorrências públicas. Ano após ano os cofres 
públicos são lesados por empresas que almejam ganhar vantagens e montantes oferecendo produtos de 
qualidade questionável e que mal atendem à população. 
A capacitação contínua de servidores e servidoras para o desenvolvimento das atividades no mais alto nível 
é outro ponto que precisa ser debatido no âmbito da gestão pública e da reforma administrativa. Assim 
como o estabelecimento de políticas de recursos humanos que visem a redução do adoecimento daqueles 
que diariamente se dedicam ao atendimento à população e à formulação de políticas públicas, além do 
estabelecimento claro de planos de carreira para todas as áreas. 
Para melhorar a situação fiscal brasileira é vital a incrementação da estrutura dos órgãos de fiscalização 
tributária, com ênfase no combate aos grandes sonegadores que geram prejuízos gigantescos ao país. 



As medidas acima sugeridas são formas de otimizar o serviço público como um todo, cuidando da estrutura 
pública, do cofre público e, principalmente, da população, que poderá desfrutar de serviços mais eficientes 
e sem gargalos. 
Por fim, as entidades do Movimento a Serviço do Brasil defendem uma reforma tributária justa e solidária, 
com a implementação efetiva da progressividade, seguindo o princípio da capacidade contributiva, previsto 
na Constituição Federal. A diminuição da tributação sobre o consumo e o aumento sobre renda e 
patrimônio ajudarão a tornar o Brasil um país mais justo e menos desigual. 
Segundo o documento “Tributar os super-ricos para reconstruir o país”, elaborado pela Fenafisco e outras 
entidades nacionais e estaduais do Fisco, a reforma tributária no Brasil, focada nos 0,3% mais ricos, por si 
só, tem potencial de arrecadar cerca de R$ 3 trilhões em dez anos, sendo o melhor caminho para sair da 
crise sem afetar o atendimento à população. 
Caminho mais racional e efetivo do que uma reforma administrativa que deixa o Estado e a população 
brasileira ainda mais desamparados e vulneráveis. 

 
Prova de vida de aposentados e pensionistas é prorrogada 

A Instrução Normativa 121/2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (30), 
estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública 
Federal – SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionadas ao processo de Prova de 
Vida (recadastramento) de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis. 
De acordo com a IN, fica suspensa, até 31 de janeiro de 2021, a exigência de recadastramento anual de 
aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis de que trata a Portaria nº 244, de 15 de junho de 
2020, e a Instrução Normativa nº 45, de 15 de junho de 2020. 
Vale ressaltar que, a suspensão não afeta a percepção de proventos ou pensões pelos beneficiários. E não 
se aplica ao recadastramento de aposentado, pensionista ou anistiado político cujo pagamento do benefício 
esteja suspenso na data de publicação desta Instrução Normativa. 
A Norma esclarece que as Unidades de Gestão de Pessoas dos órgãos do SIPEC poderão, receber 
solicitações de restabelecimento excepcional dos pagamentos de proventos e pensões suspensos dos 
aposentados, pensionistas ou anistiados políticos pelo módulo de Requerimento do Sigepe, tipo de 
Documento “Restabelecimento de Pagamento – COVID19”. 
O restabelecimento excepcional obedecerá ao cronograma mensal da folha de pagamento e perdurará 
enquanto viger o prazo de suspensão. O beneficiário será comunicado por e-mail do deferimento de seu 
requerimento. 
Encerrado o período, o beneficiário a quem tiver sido deferido o restabelecimento excepcional deverá 
realizar a comprovação de vida para continuidade do pagamento de proventos e pensões e recebimento de 
eventuais retroativos. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 02/12 – 9ª Reunião de Negociação dos ACT 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh; 
 03/12 – Plenária Nacional do Setor Público da base CUTista; 
 09/12 – Seminário Virtual “Os desafios do Movimento Sindical no mundo pós pandemia”; 
 10/12 - Dia Nacional de Lutas em defesa do serviço público. 

 
 

 
 


