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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - JANEIRO - 2021

 
ACT 2019/2020 dos empregados da Ebserh é prorrogado até 28 de fevereiro 

O ACT 2019/2020 dos empregados da Ebserh, que teria sua vigência encerrada no dia 31/12, foi 
prorrogado.  A prorrogação foi discutida, em uma reunião, por videoconferência, no dia 23/12. Com 
isso, as cláusulas sociais do ACT ficarão válidas até o dia 28 de fevereiro de 2021. Entre os termos e 
condições da prorrogação está a manutenção da data-base da categoria, em 1° de março. A empresa 
também assumiu compromisso de comunicar ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio de 
petição no processo de Dissídio Coletivo, a prorrogação das cláusulas sociais do ACT 2019/2020. 
Uma nova rodada de negociação foi agendada para o dia 20 de janeiro, às 14h30. A expectativa é 
avançar em itens em que ainda não há consenso entre empregados e empresa, especialmente no que 
diz respeito a alteração na base de cálculo do adicional de insalubridade e a aplicação de índice zero 
para cláusulas econômicas, rejeitadas pela categoria em assembleias realizadas em todo o Brasil. 
Para a categoria, aplausos e consideração dos usuários dos serviços prestados são muito importantes, 
mas é essencial que esse reconhecimento parta também da empresa ao garantir condições adequadas 
de trabalho e respeito aos seus milhares de empregados. 
 

Veja o que muda na aposentadoria dos servidores públicos federais em 2021 
A reforma da Previdência, aprovada em novembro do ano passado na Emenda Complementar (EC) nº 
103, estabeleceu duas regras de transição para os servidores públicos se aposentarem. 
Uma delas, a regra de transição por pontuação — que equivale à soma da idade do segurado com o 
tempo de contribuição —, sofre alterações a cada ano e, em 2021, não vai ser diferente.  
Atualmente, o servidor público federal, do sexo masculino, precisa alcançar 97 pontos, enquanto as 
mulheres necessitam de 87 pontos. No próximo ano, essa meta sobe, respectivamente, para 98 e 88 
pontos.  
Na prática, a pontuação mínima exigida sobe um ponto por ano, até alcançar 105 pontos para os 
homens (o que acontecerá em 2028) e 100 pontos para as mulheres (em 2033).  
O regime exige um tempo mínimo de contribuição, de 35 anos para o sexo masculino e 30 anos para 
o público feminino. Desses, ao menos 20 anos devem ser no serviço público.  
Além disso, é indispensável possuir idade mínima de 61 anos, se homem, e 56 anos, se mulher. Essa 
norma vai mudar somente em 2022, quando será necessário ter 62 e 57 anos.  
Dessa maneira, uma servidora do Ibama, por exemplo, que contribuiu com a Previdência por 32 anos 
e, em 2021, fará 56 anos de idade, poderá pedir a aposentadoria (32 + 56 = 88).  
Por sua vez, a segunda opção de transição, a regra do pedágio de 100%, não sofre alteração 
anualmente. O dispositivo exige idade mínima de 60 anos (homens) e 57 anos (mulheres).  
Nesse caso, o sistema cobra um pedágio (tempo a mais) de 100% sobre o tempo de contribuição que 
faltava para o servidor se aposentar na data de promulgação da nova Previdência.  
Esse “tempo que faltava” é estabelecido com base nas metas de 35 anos de contribuição para homens 
e 30 anos para mulheres. Uma vez que o pedágio é de 100%, basta dobrar o período.  
Logo, um servidor que tinha 34 anos de contribuição em novembro de 2019 e, portanto, precisaria de 
ao menos um ano para se aposentar, precisará cumprir mais um ano. Assim, poderá se aposentar a 
partir de 2021. 
 

Governo muda idade para pagamento da pensão por morte do INSS e de servidores 



O Ministério da Economia alterou a idade para a duração do pagamento da pensão por morte aos 
dependentes de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dos servidores públicos 
federais. A idade-limite subiu um ano. 
A portaria nº 424 foi publicada no Diário Oficial da União, dia 30/12 e as novas idades já estão 
valendo desde o dia 1º de janeiro de 2021. 
Segundo a referida Portaria, a idade mínima para que a viúva ou viúvo passam receber a pensão por 
morte de forma vitalícia, ou seja, por toda vida, sobe de 44 anos para 45 anos. Para segurados com 
idades abaixo deste limite, o benefício não é pago por toda vida e também tem um tempo-limite. 
Acompanhe as idades e o tempo mínimo de pagamento das pensões: 
 
Idade da viúva ou viúvo e tempo e pagamento de pensão 

➢ Menos de 22 anos - 3 anos; 
➢ De 22 a 27 anos - 6 anos; 
➢ De 28 a 30 anos - 10 anos; 
➢ De 31 a 41 anos - 15 anos; 
➢ De 42 a 44 anos - 20 anos; 
➢ A partir de 45 anos - Por toda a vida. 

 
Vale ressaltar que, a regra vale para mortes que ocorrerem após o pagamento de ao menos 18 
contribuições mensais cujo casamento ou união estável tenha ao menos dois anos. A portaria não traz 
explicações para o aumento da idade-limite, mas conforme a lei 13.135, de 2015, que alterou a regra 
de pagamento da pensão, a alteração da idade pode ser feita, respeitando a expectativa de vida do 
brasileiro. 
 

Prova de vida digital é ampliada para servidores federais aposentados, pensionistas e 
anistiados 

Um projeto piloto da prova de vida digital para servidores aposentados, pensionistas e anistiados 
ampliou a possibilidade do serviço de 10 mil para 20 mil beneficiários, segundo o Departamento de 
Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex) do Ministério da 
Economia. 
Segundo o órgão, a prova de vida anual poderá ser realizada por meio de biometria facial, utilizando 
em conjunto os aplicativos Sigepe Mobile e Meu gov.br. Mas para isso o beneficiário precisa ter a 
biometria (identificação digital) cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran) para conseguir realizar todo o processo virtualmente, e através do 
celular. 
Antes, a atualização ocorria por meio de solicitação presencial na Unidade de Gestão de Pessoas. Com 
a nova operação, sempre que houver necessidade de atualização de dados cadastrais, principalmente 
de endereço, telefone ou e-mail, a própria pessoa pode realizar a alteração no aplicativo. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 05/01 - Assembleia Extraordinária dos trabalhadores da Ceasaminas. 
➢ 20/01 - 11ª Reunião de negociação do ACT - 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh. 

 

ATENÇÃO FILIADOS (AS) DO NÚCLEO NORTE DE MINAS! 
Informamos que, no período de 04/01 a 02/02, a funcionária do Núcleo 
Norte de Minas, Débora, estará de férias. Durante esse período, os 
atendimentos presenciais serão feitos pelo Coordenador do Núcleo (Elísio), 
duas vezes por semana, smepre às 3as e 6as. O celular do Núcleo Norte 
também ficará aos cuidados do Coordenador (38) 98827-0261. 
Os filiados também poderão entrar em contato com a sede do SINDSEP-MG, 
neste período pelos telefones: 0800-283-1033 ou (31) 3270-1100 


