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

 
Reunião entre Condsef/Fenadsef e Cnasi discute demandas dos servidores do Incra 

No dia 19/01, foi realizada uma reunião virtual entre a Condsef/Fenadsef, a Confederação Nacional das 
Associações dos Servidores do Incra (CNASI) e que contou com a participação de servidores do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de 18 (dezoito) estados. Na pauta, a Portaria Conjunta nº1 
que instituiu o Programa Titula Brasil, o espaço das entidades sindicais dentro do Incra e trabalho 
remoto/presencial. 
Sobre o Programa Titula Brasil, que repassa atribuições da Incra para os municípios, facilitando a titulação 
de terras e a legalização da grilagem, ficou definido que as Assessorias Jurídicas da Condsef/Fenadsef vão 
analisar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) que já estão no Supremo Tribunal Federal (STF), e ao 
mesmo tempo se incorporar a elas. 
Uma audiência pública na Câmara dos Deputados será solicitada, por meio da Deputada Federal Erika Kokay 
(PT/DF), para debater o Programa Titula Brasil que além de regularizar a grilagem de terras do Brasil em pouco 
tempo, vai impedir novos projetos de assentamento da reforma agrária, novas regularizações de territórios 
quilombolas, novas áreas indígenas e novas áreas de preservação ambiental.  
Ficou definido também o encaminhamento de uma denúncia aos Ministérios Públicos Federais e Estaduais sobre 
essa decisão inconsequente e desastrosa para a democratização de acesso a terra e para o meio ambiente. Um 
abaixo-assinado junto aos servidores e população será organizado para repudiar essa portaria. 
Sobre o Trabalho Remoto/Presencial, as entidades sindicais que representam os servidores afirmam que 
enquanto não forem garantidas todas as condições sanitárias para a proteção dos servidores (as), esses terão 
que continuar com os seus trabalhos de forma remota.  
Além disso, um documento será encaminhado ao Incra com todos os protocolos que as autoridades sanitárias 
determinam para que o mesmo proceda no sentido de proteger a saúde e vida dos servidores (as). E para os 
servidores (as) que tenham necessidade de trabalhar presencialmente, que a gestão do órgão faça testagem 
geral e cumpra todos os procedimentos e recomendações sanitárias. 
Sobre o Espaço das Entidades no Incra, as entidades repudiam a postura da gestão do Incra em 
determinar a desocupação dos espaços que foram conquistados legitimamente pelos servidores. As assessorias 
jurídicas irão analisar as possibilidades de ajuizar uma ação judicial para reverter essa postura da gestão do 
Incra.  Um ato de desagravo será realizado na sede do Incra no dia 29/01.  

 
Portaria do Ibram estabelece regras a respeito do retorno ao trabalho presencial dos 

servidores, empregados públicos e estagiários 

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) publicou, no dia 24/12, a Portaria nº 66, que toma como base o 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, na Instrução Normativa SGDP nº 109, de 29 de outubro 
de 2020, na Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, e na Portaria MS nº 2.789, de 14 de outubro de 
2020 e autoriza o retorno ao trabalho presencial dos servidores, empregados públicos e estagiários, no âmbito 
do Instituto Brasileiro de Museus desde que obedecido o protocolo.  
Apesar de ter sido publicado no final do ano passado, a referida portaria entrou em vigor no dia 04/01 e refere-
se à retomada do funcionamento das atividades internas das Unidades do Instituto, a partir de 18 de janeiro de 
2021. 
Fica mantido, em caráter excepcional e temporário, enquanto durar o estado de emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, o regime de trabalho remoto para os servidores, 
empregados públicos e estagiários que estejam enquadrados em condições e fatores de risco. Já a abertura 
dos espaços para acesso e visitação do público externo, será objeto de edição de ato normativo específico para 
este fim. 
Após a entrada em vigor da Portaria, alguns museus no país e inclusive a sede do Ibram, em Brasília, já 
voltaram a funcionar. Em Minas Gerais, até o momento nenhum museu voltou a funcionar. Uma licitação está 
sendo feita pelo Escritório Regional, em Belo Horizonte, para aquisição dos materiais de proteção para os 



servidores. A previsão é que até meados do mês de fevereiro todos os equipamentos necessários já tenham 
sido distribuídos para os museus do estado. E a partir daí, serão definidas as escalas de retorno dos servidores. 
No entanto, os servidores estão bastante apreensivos com o retorno ao trabalho presencial, principalmente em 
um momento em que os casos de Covid-19 vêm aumentando significativamente em Minas Gerais. O SINDSEP-
MG juntamente com a Condsef/Fenadsef vai enviar um ofício ao presidente do Ibram com o objetivo de discutir 
a permanência dos servidores do Ibram em trabalho remoto. Uma ação judicial para impedir o retorno dos 
servidores também não está descartada, bem como uma denúncia junto ao Ministério Público. 
 

Aposentados devem fazer prova de vida até março para não perderem benefícios do INSS 
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem fazer a prova de vida até 
março de 2021 para não perderem seus benefícios. O procedimento deixou de ser exigido no ano passado, 
devido à pandemia do coronavírus. Com a alta nos casos de covid-19, a exigência voltou a ser adiada. 
Até fevereiro deste ano, os pagamentos serão transferidos normalmente aos aposentados e pensionistas. 
Porém, só haverá a manutenção do benefício se o cidadão realizar a prova de vida até março, como 
estabelecido pela Portaria nº 1.266/2021, publicada nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União. 
Para os militares inativos, pensionistas de militares, militares anistiados políticos e dependentes habilitados, o 
pagamento do benefício será realizado até 30 de junho. Aqueles que não realizarem a prova de vida até este 
prazo terão o benefício suspenso a partir do dia 1º de julho. 
 
O que é a prova de vida 
O procedimento deve ser realizado anualmente pelos beneficiários do INSS. Para isso, basta o segurado se 
deslocar até a agência bancária onde retira o dinheiro. Para aqueles com mais de 80 anos ou com restrições de 
locomoção, é possível realizar o procedimento por meio do aplicativo Meu INSS, lançado pelo instituto em 
agosto de 2020. Nesse caso, é necessário anexar um documento médico que ateste essa condição.  
 
Muita demanda, pouco funcionário 
Apesar de ser um procedimento simples, idosos enfrentam filas e demora para o atendimento em agências do 
INSS, devido às demandas elevadas e falta de funcionários. Nos últimos 5 anos o INSS teve seu quadro de 
trabalhadores reduzido em mais de 40%. Atualmente, em termos absolutos, o déficit é de aproximadamente 21 
mil trabalhadores. 
Um estudo realizado pela Fenasps mostra que a demanda média por servidor, por quantidade de processos, 
dobrou entre 2013 e 2020. E a cada ano a pressão sobre a categoria para analisar uma demanda crescente de 
requerimentos é cada vez maior. 
O resultado disso é que o INSS terminou 2020 com cerca de 1,7 milhão de pedidos que ainda não foram 
encaminhados e concluídos: 1,2 milhão sequer tinham sido analisados e 477 mil estavam em situação de 
“exigência”, aguardando apresentação de documentos por parte do beneficiário, segundo dados registrados 
pela Procuradoria-Geral da República. 
 
Fim da perícia online 
Na semana passada, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) finalizou as perícias online para concessão de 
auxílio-doença. Agora, o segurado que estiver com alguma doença que o incapacite para trabalhar terá que se 
deslocar até uma agência da Previdência Social para realizar atendimento presencial com o perito. 
Para especialistas, ainda no período de pandemia, o fim dessa perícia online pode trazer riscos para os 
segurados que dependem desse atendimento. 
O governo federal deveria ter mantido a perícia online pelo menos até grande parte da população estar 
vacinada. O retorno da perícia presencial vai tirar as pessoas de casa, que, para ir às agências, muitas vezes, 
terão que entrar no transporte público e correr o risco de contaminação. O serviço de perícia online deveria ter 
durado até 31 deste mês, mas o fim foi antecipado. 
Vale lembrar que, para realizar o agendamento presencial, é necessário ligar pelo telefone 135 ou fazer pelo 
aplicativo Meu INSS, onde será possível escolher data, hora e local da perícia. A lista de agências está 
disponível no site do órgão, no link https://covid.inss.gov.br/. 

 

Errata 
Em matéria publicada no Boletim e na página do SINDSEP-MG na internet, no dia 20/01, onde se lê “Reforma 
administrativa vai acabar com o serviço público. Todos contra a PEC 23/2020! “, leia-se “Reforma 
administrativa vai acabar com o serviço público. Todos contra a PEC 32/2020!” 
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