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

 Reforma Administrativa será pauta polêmica em 2021 
Um dos temas mais polêmicos a serem discutidos pelo Congresso em 2021 é a reforma administrativa. A 

proposta de emenda à Constituição enviada em setembro de 2020 pelo governo federal 021(PEC 32/20) 
restringe a estabilidade no serviço público e cria cinco tipos de vínculos com o Estado. As mudanças só 
valerão para os novos servidores. 

A proposta prevê que leis complementares tratarão de temas como política de remuneração, ocupação de 
cargos de liderança e assessoramento, progressão e promoção funcionais e definição das chamadas 
“carreiras típicas de Estado”. 

Na exposição de motivos do texto enviado à Câmara, o ministro da Economia, Paulo Guedes, aponta que a 
percepção do cidadão é de que "o Estado custa muito, mas entrega pouco". Ele argumenta que a reforma 
pretende evitar um duplo colapso, na prestação de serviços à população e no orçamento público. 

Desde que o projeto chegou ao Congresso, entidades sindicais que representam os servidores públicos já 
começaram a se mobilizar para barrar a proposta. No início de dezembro, fizeram um Dia Nacional de Luta 
contra a retirada de direitos. 

 
Espaço para a corrupção 
De acordo com o coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, deputado 

Professor Israel Batista (PV-DF), a reforma é um erro e está sendo conduzida com base em premissas 
falsas. Ele diz que a frente parlamentar está levantando dados para comprovar as incoerências da proposta 
e ressalta os riscos das mudanças sugeridas. 

"Ao questionar a estabilidade do servidor público, a proposta pode abrir espaço para a corrupção e o 
compadrio, com indicações políticas em espaços que deveriam ser técnicos. A reforma tende a piorar as 
condições de trabalho dos servidores, com sobrecarga para os que ficarem. Com isso, a gente vai ter a 
redução na qualidade do serviço público", afirma. 

 
Melhora da qualidade 
Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA) afirma que a reforma 

administrativa não vai trazer prejuízos para o serviço público. Ao contrário: segundo ele, a população terá 
ganhos com a melhoria da qualidade. Joaquim Passarinho acrescenta que os novos prefeitos poderão ter 
um papel importante nesse processo. 

"Vão ver a dificuldade que é a sua folha de pagamento, às vezes as suas prefeituras inchadas e sem sobrar 
recursos para investimentos tão necessários para a população. Então, talvez com uma pressão popular, 
com uma pressão da base dos municípios, nós possamos fazer uma pressão democrática ao Congresso 

Nacional, para que a Câmara vote o mais rápido possível essa reforma administrativa que torne mais ágil, 
mais competente e privilegie o serviço público de qualidade." 
A proposta de reforma administrativa também acaba com benefícios como as licenças-prêmio dos 

servidores e as progressões funcionais baseadas exclusivamente no tempo de serviço. 
#Nãoàreformaadministrativa 
#Governomente 

 

Governo Federal Economiza R$ 2 Bilhões Por Ano Com Adoção De Serviços Digitais 
Segundo secretaria, atualmente, mais de 2,6 mil serviços digitais e 100 portais do governo estão na 

plataforma Gov.br 



O governo federal estima uma economia anual de R$ 2 bilhões (sendo R$ 1,5 bilhão para a população e, 
aproximadamente, R$ 500 milhões para o governo) com a digitação de serviços. Os números são da 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG) do Ministério da Economia. 
A pasta divulgou um balanço do trabalho realizado em 2020, e destacou a marca de quase 90 milhões de 
cidadãos cadastrados no portal gov.br – que já conta com 65% dos serviços virtuais aos brasileiros. 

 

PL no Senado prorroga suspensão de metas para prestadores do SUS 
O PL 2.809/2020, em tramitação atualmente no Senado Federal, prorroga até 31 de dezembro de 2020 a 

suspensão da obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas acertadas pelos 
prestadores de serviço de saúde com o Sistema Único de Saúde (SUS).  
Segundo o autor da proposta, deputado federal Antônio Brito (PSD-BA), a medida é necessária por conta 

da pandemia de covid-19 ter forçado as autoridades públicas a tomarem diversas medidas emergenciais. O 
projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 22 de dezembro. 
A suspensão já tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional por 120 dias a partir de 1º de março por meio 

da Lei 13.992/20. Entretanto, o prazo se encerrou no dia 28 de junho, foi renovado para 30 de setembro e, 
agora, caso o Senado aprove o texto, passa a ser dezembro. A lei determina o pagamento aos prestadores 
segundo a média de alcance das metas referente aos últimos 12 meses. 

A obrigação dos prestadores de serviços de bateram as metas está prevista nos contratos firmados com o 
Ministério da Saúde. O autor do projeto defende, que muitos leitos, contratações de colaboradores e 
equipamentos essenciais para o enfrentamento da doença foram feitos por meio de sistemas simplificados, 
sendo dispensadas as licitações. 

O projeto de lei também reabre ainda ao prazo para entidades filantrópicas da área de suade obterem a 
renovação do certificado, apresentado apenas declaração do gestor local de que prestam o serviço. 

 

Congresso pode ser convocado para debater estado de calamidade e auxílio 
O Congresso Nacional poderá ser convocado para sessão extraordinária em janeiro, mês em que o 
Parlamento está em recesso determinado pelos regimentos internos das duas Casas. O pedido foi feito pelo 

senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), para discutir a prorrogação do estado de calamidade pública, 
que terminou em 31 de dezembro, a prorrogação do auxílio emergencial, bem como definir o processo de 
vacinação dos brasileiros contra a covid-19. 

A Constituição permite a convocação extraordinária pela maioria dos deputados e senadores em caso de 
urgência ou interesse público relevante. 

 

Atenção, filiados (as), 

 
Tendo em vista o aumento expressivo do número de casos de Covid-19 não somente em Belo Horizonte 

quanto em todo o estado de Minas Gerais, a Diretoria Colegiada do SINDSEP-MG, visando preservar a 
vida/segurança de servidores (as), diretores (as), funcionários (as) e colaboradores (as) informa: 
A partir de hoje, 11/01/2021 (2ª feira) os atendimentos presenciais estão suspensos na sede (Belo 

Horizonte) e também nos Núcleos Regionais: Central de Minas, Zona da Mata e Noroeste de Minas. Os 
demais Núcleos continuarão atendendo normalmente e só terão os atendimentos alterados caso decretos 
municipais determinem a suspensão das atividades presenciais.  

Para que os (as) servidores (as) não fiquem prejudicados (as) e tenham suas demandas atendidas, todos 
os departamentos continuarão atendendo remotamente (via telefone/e-mail): 
 



Os Núcleos Regionais, Zona da Mata, Noroeste de Minas, Central de Minas, e a SEDE do SINDSEP-MG 
(localizada na Rua Curitiba, Nº 689 – 12º andar, Centro, Belo Horizonte) prestarão ATENDIMENTO(S) 

REMOTAMENTE/HOME OFFICE, a partir do dia 11 de janeiro de 2021 (segunda-feira). 

  

➢ Zona da Mata: Olmira (Secretária/Assessor IV) – 09h às 12h e 13h às 18h, telefones: (32) 9 8815-

4550; e (32)9 9127-3618; E-mail: nucleozonadamata@gmail.com 

➢ Noroeste: Fabiane (Secretária/Assessor II) - 08h às 12h e 13h às 17h, telefone: (38)9 88272490; 

E-mail: noroeste@sindsepmg.org.br 

➢ Central de Minas: Liliane (Secretária/Assessor II) -09h às 12h e 13h às 18h, telefone: (38) 9 

8827-0683; E-mail: central@sindsepmg.org.br 

• Os demais Núcleos Regionais (Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Norte de Minas,  

Leste de Minas, e Sul de Minas) continuarão com atendimento normal, salvo se o Município 

ao qual está localizado emitir “DECRETO” com o fechamento do comércio e mantendo às 

atividades essenciais. 

➢ Núcleo Regional Norte de Minas (Débora) - 08h às 12h e 13h às 17h - (38) 98827-0261 

norte@sindsepmg.org.br 
➢ Núcleo Regional Sul de Minas (Herica) – 08h às 12h e 13h às 17h - (35) 98817-3612 

sul@sindsepmg.org.br 

➢ Núcleo Regional Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (Maria Augusta) – (34) 98845-0521 
 triangulo@sindsepmg.org.br 

➢ Núcleo Regional Leste de Minas (Fernanda) – 07h30 às 12h e 13h às 16h30 - (33) 98823-3299 

leste@sindsepmg.org.br 
 
Diretoria:  

➢ Jussara Griffo (Diretora/Administração) – (31) 99112-6327  
➢ Rafael Campos (Diretor/Administração) – (31) 99444-0316 

 

Sede (E-mail): 
➢ Administração (Priscila) - 08h às 12h e 13h às 17h – (31) 99377-5176 

administracao@sindsepmg.org.br/priscila@sindsepmg.org.br 

➢ Secretaria Geral (Soraia) - 09h às 12h e 13h às 18h – (31) 99347-5799; E-mail: 
soraia@sindsepmg.org.br 

➢ Cadastro (Cristina) - 09h às 12h e 13h às 18h - (31) 99114-3136 cadastro@sindsepmg.org.br 

➢ Imprensa – 09h às 14h – (31) 9 9112-9960 
 
DEPARTAMENTO JURÍDICO  

As atividades do setor jurídico seguem sendo desempenhadas em Home Office através do e-mail 
juridico@sindsepmg.org.br e pelo Whatsapp 0800-2831033 de 8h às 17h (de segunda à sexta feira). 
 

ASSESSORIA FERREIRA PIMENTA 
O plantão dos advogados Renato Pimenta ou Michele Ribeiro será realizado normalmente nas segundas-
feiras, através dos telefones (31)9 8851-1139 (Renato Pimenta) e (31)9 8466-2864 (Michele 

Ribeiro) de 13h as 17h; E-mails renato@ferreirapimenta.com.br ou michele@ferreirapimenta.com.br ; 
Os plantões também poderão ser por realizados através de videoconferência pela plataforma zoom; porém 
será necessário agendamento prévio com Priscila Martins no telefone (31) 99377-5176.  

 
ASSESSORIA AROEIRA BRAGA  
Os atendimentos agendados serão realizados após o recesso forense (21/12/2020 à 21/01/2021). 

Posteriormente será informado o calendário com a data de início dos atendimentos. 
 

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