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

 
SINDSEP-MG promove assembleia para debater ACT 2020/2021 da Ebserh 

 
O SINDSEP-MG convoca todos os trabalhadores da Ebserh, de todas as unidades do estado (Belo 
Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba) para uma assembleia extraordinária a ser realizada na próxima 
terça-feira (15/12). A assembleia será realizada em dois horários: às 16h e às 20h, para garantir que 
todos os (as) trabalhadores (as) tenham a oportunidade de participar. O encontro acontecerá, 
virtualmente, pela plataforma Zoom (Confira abaixo).  
Os funcionários da Ebserh irão debater o processo de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho – 
ACT 2020/2021 que está esbarrando na intransigência do governo Bolsonaro. Os trabalhadores 
apresentaram a proposta do ACT aos representantes da empresa ainda em 2019 e quase a totalidade 
das propostas está sendo rejeitada. Além disso, a Ebserh está querendo retirar diversos direitos de 
seus funcionários.   
Apesar dos trabalhadores da Ebserh terem um dos ACT´s mais enxutos da Administração Pública, nos 
últimos seis anos, todos os processos de negociação terminaram sendo mediados pelo  Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). A dificuldade de alcançar consensos e as constantes tentativas da 
empresa em retirar direitos têm sido um desafio constante. Há um risco de que, mais uma vez, o 
processo termine sofrendo mediação da justiça. 
Isso porque a Ebserh está propondo a redução da remuneração de todos os empregados com a 
mudança da base de cálculo dos adicionais de insalubridade para o salário mínimo. Além de afirmar 
que não deverá conceder qualquer reajuste esse ano, a alteração dessa base de cálculo pode 
impactar em uma redução de até 27% da remuneração. Mas os trabalhadores não abrem mão deste 
direito.   
No momento em que enfrentamos uma pandemia de nível global, quando países como a França e a  
Alemanha estão efetivando aumento salariais  e  incentivos para os trabalhadores da saúde, o 
governo Jair Bolsonaro age na contramão da história, propondo estagnar os salários e reduzir a 
insalubridade dos trabalhadores que estão atuando na linha de frente dos hospitais universitários de 
todo País.  
A Ebserh também está usando a Lei Complementar 173/20 para negar qualquer reposição salarial aos 
seus empregados. A lei 173 foi assinada em 27 de maio de 2020 e a data base dos trabalhadores da 
Ebserh é 1º de março. Os trabalhadores abriram mão de negociar naquele momento porque estavam 
no auge da crise sanitária e a categoria entendeu que era necessário tratar da saúde da população, e 



por isso, pediram suspensão das negociações.  Porém, agora foram surpreendidos com essa 
punhalada. 
Segundo a diretoria da Ebserh, a secretaria de coordenação e governança das empresas estatais, que 
está sob o comando do Ministério da Economia, de Paulo Guedes, fechou as portas da negociação e 
não tem mais nada a oferecer a não ser retirada de direitos. Mas a representação dos trabalhadores 
continuará demonstrando o quanto estes profissionais estão sendo essenciais no funcionamento dos 
hospitais e lutando pela manutenção de todos os direitos. Merecemos ser respeitados e valorizados.    
 
Asssembleia - 16h 

Entrar na reunião Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87110049240?pwd=TkduZGJtTkVnV05VYUNZMjJZT0p2Zz09 

ID da reunião: 871 1004 9240 

Senha de acesso: 865915 
 

Asssembleia - 20h 
Entrar na reunião Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85045159382?pwd=YTdoTXFKdVlKQjFiVzBVemZYRm9ZZz09 
ID da reunião: 850 4515 9382 
Senha de acesso: 220292 

 
Governo e congressistas articulam corte de jornada e salário de servidores para 2021 

Governistas e uma ala do Congresso Nacional querem aproveitar o atraso da análise da PEC 
Emergencial (186/19) pelo Legislativo para articular um ajuste fiscal mais duro. A ideia é que o texto 
avance no Parlamento com a possibilidade de redução temporária em 25% na jornada e salário de 
servidores públicos pelos estados, municípios e União durante períodos de crise. 
Ontem, o relator da proposta, senador Marcio Bittar (MDB/AC), desistiu de apresentar seu parecer à 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa - antes do recesso - diante da falta de consenso 
entre os parlamentares. E anunciou que o relatório ficará para 2021. 
Marcio Bittar chegou a divulgar uma nota a respeito de sua decisão. "Consultei o governo, líderes do 
Congresso e parlamentares. Em vista da complexidade das medidas, bem como da atual conjuntura 
do país, decidi não mais apresentar o relatório em 2020. Creio que a proposta será melhor debatida 
no ano que vem", informou. 
Durante a semana, o senador chegou a mostrar um esboço de seu relatório, que excluiu o dispositivo 
para o corte de salário e jornada do funcionalismo. A medida foi considerada uma vitória pelas 
categorias, mas desagradou aos governistas. 
Então, ontem, Bittar voltou atrás. Em seguida, a Frente Servir Brasil declarou que o adiamento foi 
“uma grande vitória da pressão popular e parlamentar”. 
A frente pontuou que a PEC abre caminho para a redução salarial, suspensão de novas contratações 
no setor público, “com impacto negativo na prestação de serviços e no consumo das famílias 
brasileiras, justamente em um momento de crise econômica e na qual fica comprovada a importância 
da atuação do Estado na mitigação dos efeitos da pandemia”. 
 

Questionada suspensão da contagem do tempo de serviço para concessão de adicionais 
até 2021 

O partido Solidariedade ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 6623, contra dispositivo da Lei Complementar 173/2020, que, ao instituir 
o Programa Federativo de Enfrentamento à Covid-19, suspendeu a contagem do período aquisitivo de 
anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes dos servidores 
públicos federais, estaduais, distritais e municipais entre 28/5/2020 e 31/12/2021. 
A sigla alega que o inciso IX do artigo 8º da norma afronta a autonomia política dos entes federados, 
pois uma lei complementar federal não poderia atingir a esfera jurídica estadual e municipal de forma 
direta e compulsória. Sustenta, ainda, que o dispositivo viola o princípio da isonomia, pois diferencia 
os servidores públicos estatutários das demais categorias profissionais, e afronta os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, entre outros motivos, pelo fato de os servidores estarem em 
efetivo exercício e trabalhando regularmente, seja de forma remota, presencial ou mista. 

https://us02web.zoom.us/j/87110049240?pwd=TkduZGJtTkVnV05VYUNZMjJZT0p2Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85045159382?pwd=YTdoTXFKdVlKQjFiVzBVemZYRm9ZZz09


Ainda de acordo com o partido, o dispositivo, de iniciativa parlamentar, viola a competência privativa 
do chefe do Poder Executivo para propositura de leis sobre criação de cargos, remuneração, regime 
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores públicos. 
A ADI, com pedido de liminar, foi distribuída ao ministro Alexandre de Moraes, relator de outras ações 
que questionam a mesma lei. 
 

STF autoriza INSS a dobrar prazo para concessão de aposentadoria 
O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou acordo judicial que permite ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) dobrar os prazos para concessão de benefícios previdenciários. A decisão do 
ministro Alexandre de Moraes foi publicada nesta quinta-feira (10/12) e faz referência a um acordo 
firmado entre o INSS e o Ministério Público Federal (MPF) para ajudar no objetivo de zerar as filas de 
espera por benefícios. 
Os pedidos de pensões por morte também sofreram alteração, e o período de análise subiu para 60 
dias. Outra mudança é no salário-maternidade, que passa a contar com uma espera de 30 dias. Já as 
perícias médicas seguem suspensas enquanto durar o estado de emergência causado pela covid-19. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 15/12 – Assembleia Estadual dos trabalhadores da Eberh; 
➢ 16/12 – Assembleia Estadual dos servidores do Ministério da Saúde/Funasa 

 

 
É mentira que o Brasil tem excesso de servidores públicos! 
A realidade do serviço público é completamente distinta da apresentada pelos apoiadores da Reforma 
Administrativa. A categoria de servidores públicos da União está sucateada, com salários congelados 
há mais de três anos, sem investimentos em estrutura e com centenas de cargos vagos, que agora 
não vislumbram mais concursos de reposição, devido aos vetos do presidente Bolsonaro. Nos níveis 
estaduais e municipais a privatização e retirada de direitos trabalhistas ocorrem sem parar, em grande 
velocidade e terríveis prejuízos, piorando a vida da população e agravando a corrupção. 
Vale ressaltar que a cada 100 servidores públicos no Brasil, 22 são professores e 2 trabalham em 
outras áreas da educação, 16 são administradores, 11 são médicos, enfermeiros ou outras profissões 
da saúde, 5 fazem limpeza e 4 prestam serviços de segurança. O povo desconhece o verdadeiro perfil 
dos servidores públicos e as disparidades entre os servidores, dados divulgados pela Revista Piauí 
através de relatório do Banco Mundial e do Atlas do Estado Brasileiro. Será que esses profissionais são 
o problema econômico do Brasil? 
Veja os números em: https://bit.ly/ARealidadeDoServidorPublico 
#SindsepMG  
#NaoaReformaAdministrativa  
#ImpeachmentBolsonaroUrgente  
#EuDefendoOServicoPublico  
#EuDefendoOBrasil 

https://bit.ly/ARealidadeDoServidorPublico

