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

 Redução de salários e de jornada de trabalho pode prejudicar a prestação de serviços 
essenciais à sociedade 

Reformar o Estado com a adoção de ajustes fiscais em detrimento de uma política de desenvolvimento 
sustentável a longo prazo pode agravar a retração econômica do Brasil. Foi o que contataram os 
participantes de uma live promovida pela Frente Parlamentar Mista em defesa do Serviço Público, que 
debateu o tema “O papel econômico do consumo do servidor público”. O encontro contou com a 
participação da economista e professora adjunta do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), Débora Freire Cardoso, e o economista e professor do Instituto de 
Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Guilherme Mello. 
Vale lembrar que, desde 2015, tem aumentado a pressão interna por reformas. Todas (reforma fiscal com 
o teto de gastos, reforma trabalhista e reforma da previdência) apresentadas como solução para o 
crescimento econômico. 
 
Discussão perigosa 
Para a economista e professora da UFMG, uma “discussão focada na questão fiscal e contábil” se tornou 
uma tendência perigosa. “Elaboram argumentos, utilizam muitas planilhas, mas esquecem completamente 
os efeitos de interdependência dos sistemas econômicos e os impactos reais de uma redução de salários. A 
gente precisa pensar em reformas que tenham impacto estrutural no crescimento de longo prazo. A tese 
de que são necessárias para atuar conjunturalmente virou uma panaceia”, alertou. 
Simulações realizadas pela professora estimam que as perdas no curto prazo podem afetar o Produto 
Interno Bruto (PIB), caso a Proposta de Emenda Constitucional 186 (PEC Emergencial) insista no corte de 
até 25% na jornada e nos salários de servidores. 
“Testamos vários cenários. O mais extremo mostrou que a medida geraria no curto prazo impacto de 1,4% 
negativo no PIB. No longo prazo o efeito tenderia a se reduzir, mas ficaria próximo de 1% negativo”, 
afirmou Débora. 
 
Poucas ideias e muito preconceito 
O economista Guilherme Mello avalia que a redução de salário não é alternativa para a retomada do 
crescimento sustentável. Ele apontou que a discussão dominante da reforma administrativa carrega juízos 
falsos contra o funcionalismo público. 
“Temos que ter isso claro quando discutimos a questão salarial na Administração Pública. É fundamental 
realizar um debate mais consciente e desmistificar a ideia de que o conjunto dos servidores públicos é 
heterogêneo, sem especificidades. Não é verdade que ganham muito, não é verdade que são pouco 
produtivos, não é verdade que são em maior número que o necessário”, afirmou. 
#Nãoàreformaadministrativa 
#Governomente 
 

Alterada Instrução Normativa que trata da jornada de trabalho do servidor público 
A Instrução Normativa 125/2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU), do dia 16/12, altera a 
Instrução Normativa SGP nº 2, de 12 de setembro de 2018, que estabelece orientação, critérios e 
procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil 
da Administração Federal – SIPEC, quanto à jornada de trabalho de que trata o art. 19 da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, e pelo Decreto 
nº 1.867, de 17 de abril de 1996, que dispõem sobre o controle de frequência e a compatibilidade de 
horários na acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, aplicáveis aos servidores públicos em 



exercício nos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional. 
De acordo com o texto, é vedada a utilização de método que realize a marcação automatizada de horários 
de início, de intervalo e de saída. Em relação a compensação de horário, ficam dispensadas de 
compensação, para fins de cumprimento da jornada diária, as ausências para comparecimento do servidor 
público, de seu dependente ou familiar às consultas médicas, odontológicas e realização de exames em 
estabelecimento de saúde, devendo essas, ser previamente acordadas com a chefia imediata e o atestado 
de comparecimento deverá ser apresentado até o último dia do período de homologação da frequência 
mensal. 
Os órgãos e entidades que desejarem implementar o banco de horas deverão utilizar o sistema 
informatizado de controle eletrônico de frequência, para apurar as horas excedentes na jornada diária, 
autorizações de acúmulo, autorizações de usufruto, registro de usufrutos e controle de saldos. Os órgãos e 
entidades que já possuem sistemas próprios de controle eletrônico de frequência deverão integrar seus 
sistemas ao Sistema Estruturante de Gestão de Pessoas do Órgão Central do SIPEC, para a adoção do 
banco de horas. A utilização do banco de horas dar-se-á, obrigatoriamente, mediante prévia e expressa 
autorização da chefia imediata, sendo o registro por meio de sistema informatizado de controle eletrônico 
de frequência. 
A IN esclarece que para fins de cumprimento, os órgãos e entidades integrantes do SIPEC deverão ser 
observar as seguintes etapas e prazos: I – seleção: sessenta dias, contados da publicação desta Instrução 
Normativa; II – confirmação: sessenta dias, contados da seleção; III – implantação: em até cento e oitenta 
dias, contados da confirmação; e IV – funcionamento: sessenta dias, contados da implantação. 
Na etapa de seleção, o órgão ou a entidade deverá definir o sistema informatizado de controle eletrônico 
de frequência a ser adotado. Na etapa de confirmação, o órgão ou a entidade deverá comprovar, de 
acordo com as orientações da unidade de tecnologia da informação do Órgão Central do SIPEC, o início 
das providências para utilização do sistema selecionado. Na etapa de implantação, o órgão ou a entidade 
deverá executar as atividades de instalação do sistema, de carga de dados, de configurações, de 
capacitação e de experiência piloto, devendo informar à unidade de tecnologia da informação do Órgão 
Central do SIPEC o término de cada atividade. 

 

Covid só pode ser considerada doença do trabalho após perícia 
Poucos dias depois da nota técnica do Ministério Público do Trabalho (MPT) que considera a covid-19 como 
doença ocupacional, o Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 
publicou orientação sobre o assunto. Para o órgão, esse enquadramento só seria possível após perícia 
médica. 
Na Nota Técnica SEI nº 56376, a secretaria afirma que a covid-19 “pode ou não ser considerada doença 
ocupacional, a depender das características do caso concreto e da análise realizada pela perícia médica 
federal ou pelos médicos responsáveis pelos serviços de saúde das empresas”. 
A nota tem função orientativa. De acordo com a secretaria, a covid-19, como doença comum, não se 
enquadra no conceito de doença profissional por não estar listada no Decreto nº 3.048, de 1999, mas pode 
ser assim caracterizada se aplicada a seguinte previsão da mesma norma: doença adquirida ou 
desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 
diretamente. 

 
CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

➢ 17/12 – Assembleia Extraordinária dos trabalhadores da Ceasaminas. 
 

 

Nota de Pesar 
É com pesar que o SINDSEP-MG comunica o falecimento do servidor do Ministério 
da Saúde, José Maria Gonçalves Pimenta, por complicações da Covid-19. O 
companheiro era da cidade de Santa Maria do Suaçuí, e tinha 64 anos. Atuante na 
luta, José Maria era filiado ao SINDSEP-MG desde 1993.   
Neste momento de perda, nos solidarizamos com os seus familiares e amigos! 
José Maria Gonçalves Pimenta, PRESENTE! 
 



 
 


