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

Sem orçamento, salário de servidor corre risco de atrasar 
O Orçamento de 2021, que já deveria ter sido aprovado, ainda não foi apreciado pelo Congresso. O presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), após adiamentos, agendou para hoje a sessão destinada à instalação 

da Comissão Mista de Orçamento (CMO). Enquanto isso, por falta de recursos, Banco Central, Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e Forças Armadas correm o 
risco de ficar sem dinheiro para pagar salários dos servidores.  

Com exceção das Forças Armadas, que conseguem arcar com os gastos até o início do segundo trimestre, os 
demais órgãos chegam ao limite em março, afirmam técnicos do Ministério da Economia. O Planalto terá de 
correr para aprovar o Orçamento de 2021, a fim de obter autorização ao Legislativo para créditos 

suplementares, sob pena de cometer crime fiscal.  
Enquanto o Orçamento não é aprovado, o governo fica sem a possibilidade de fazer remanejamentos de uma 
área para outra. Mas o principal problema é que, pelo terceiro ano consecutivo (de 2019 para cá), o Executivo 

precisa de autorização do Congresso para quebrar a regra de ouro — que proíbe o governo de se endividar para 
pagar custeio.  
No Orçamento, o governo coloca uns valores em separado, que são as programações condicionadas, como um 
aviso de que não fará aquelas despesas antes da autorização de descumprimento da regra de ouro. Nessas 

despesas condicionadas não estão apenas os salários e custeio (no total de R$ 119,2 bilhões). Fazem parte, 
também, os benefícios do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), de R$ 272,2 bilhões; o Programa Bolsa 
Família (R$ 5 milhões); subsídios e subvenções econômicas (R$ 3,7 bilhões); benefícios aos servidores (R$ 2,6 

bilhões) e demais despesas (R$ 55,5 bilhões). 
 
Estratégia 

O discurso de falta de dinheiro é uma estratégia governista (em conjunto com a sua base parlamentar) para 
criar um clima de apreensão e incertezas, aprovar o Orçamento e, de quebra, manter o discurso do ajuste fiscal 
e das reformas liberais no centro das notícias. 

O Orçamento é um problema de gestão. Isso nunca aconteceu e, se vier a se concretizar, terá a resposta 
adequada dos servidores. 

 

Frente parlamentar entrará com ação no STF para barrar reforma do serviço público 
Já é fato o avanço da Proposta de Emenda Constitucional da Reforma Administrativa (PEC 32/20) na Câmara dos 
Deputados. Diante desse cenário, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público entrará com uma 

nova ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar o texto. 
Deputados e senadores que coordenam a Frente apresentarão outro mandado de segurança para suspender a 
tramitação da proposta enquanto o governo não abrir os dados que embasaram o projeto. 

A falta de documentos que embasem a reforma ainda é uma realidade, esse problema não foi sanado. Então, 
toda argumentação que embasou a PEC 32 veio desprovida de análise mais profunda, inclusive orçamentária. 
O Mandado de Segurança protocolado ano passado perdeu o objeto depois que o então presidente da Casa, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), alegou que não havia sequer tramitação do texto. O momento atual é outro: o 
presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), inclusive afirmou que enviaria a PEC 32/20 à Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), no dia 09/02. 

A PEC 32 prevê o fim da estabilidade de futuros servidores públicos, modifica diversas regras para entrada no 
cargo público e cria cinco novos tipos de vínculos no lugar do Regime Jurídico Único. 
 

Dados não foram apresentados até hoje 
Quando a proposta chegou ao Congresso, em setembro do ano passado, não foi apresentada a economia 
prevista com as mudanças nas regras que regem o funcionalismo público brasileiro, nem outros dados. 



Pouco tempo depois, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a afirmar que a reforma proporcionaria um 
impacto para os cofres públicos de R$ 300 bilhões em 10 anos. 
Os números, no entanto, não foram detalhados pelo Ministério. A Frente então recorreu ao Judiciário para que a 

União divulgasse as análises que sustentaram a proposta de reforma. 
 
Comissão Especial da Reforma 

Além de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público vai 
trabalhar em outra alternativa para frear algumas mudanças propostas pela Reforma Administrativa. Uma 
reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai discutir a participação de parlamentares contrários à PEC 
32 na comissão especial que analisará a matéria. 

 
Formas de contratação previstas na PEC 32/20: vínculos precários e institucionalização do 

patrimonialismo 

Muitas pessoas já sabem que a Reforma Administrativa (PEC 32/20) representa um imenso retrocesso para a 
administração pública, com efeitos drásticos para brasileiras e brasileiros. Mas como exatamente isso vai 
acontecer? A extinção do Regime Jurídico Único (RJU), com a criação de formas precarizadas de contratar 

trabalhadores públicos estão entre as estratégias destrutivas. Inspirados em práticas patrimonialistas combatidas 
desde 1930, os novos vínculos de contratação, previstos na PEC 32/20, foram analisados pelo Dieese em nota 
técnica.  

  
Extinção do RJU e criação de novos vínculos 
A PEC 32/20 prevê, entre outras alterações, a extinção do chamado RJU, com a instituição de uma série de 
novas formas de contratação pela administração pública. “A PEC 32/2020 insere no texto constitucional o Art. 
39-A, que determina a instituição de novo regime jurídico pelos entes, que irá compreender cinco novos vínculos 
com a administração pública: I – vínculo de experiência, como etapa de concurso público; II – vínculo por prazo 

determinado; III – cargo com vínculo por prazo indeterminado; IV – cargo típico de Estado; e V – cargo de 
liderança e assessoramento” explica a nota. Para entender em detalhes o que será cada vínculo previsto, leia a 
nota completa: 

 
 

Interesses privados acima de tudo, fim da estabilidade acima de todos 
As conclusões da Nota Técnica nº250 elencam diversos elementos sobre a Reforma Administrativa e seus 
impactos, tanto para os servidores atuais quanto para a população em geral: 

Os novos vínculos propostos pela reforma administrativa nos levam a uma analogia direta com a Lei 
13.467/2017, a chamada reforma trabalhista. Naquela, foram institucionalizados diversos vínculos de trabalho 
precários, muitos dos quais anteriormente constituíam a malfadada estrutura essencialmente informal de nosso 

mercado de trabalho privado. 
Ao propor a criação de vínculos sem estabilidade, com acesso feito sem a realização de concurso público e com 
possibilidade de aumento do peso das indicações políticas, a PEC 32/2020 traz para a administração pública 

problemas que hoje são típicos do setor privado, notadamente a rotatividade. E ainda pior: maximiza a 
possibilidade de que os interesses privados e de corporações se coloquem acima do interesse coletivo, ao 
ampliar a figura do contrato por prazo determinado e o leque de destinação dos cargos de liderança e 

assessoramento, em relação ao que hoje cabe aos cargos em comissão e funções de confiança. 



Dessa forma, a PEC 32/2020, apresentada pelo governo Bolsonaro como uma modernização na forma de 
contratação do setor público, nada mais é que a institucionalização da precarização na administração pública e 
dos serviços públicos e a institucionalização de práticas patrimonialistas, que desde os anos 1930 toda sociedade 

tenta combater. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 11/02 – 1ª Reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh. 

 

 

A vacina contra a Covid-19 aplicada no Brasil é fruto da ação do serviço público, é fruto da ação de servidores públicos, de 
organizações públicas centenárias, como o Instituto Butantan, em São Paulo. Instituições que têm resistido às tentativas de 
desmonte provocadas por governantes e que, pela força de seu corpo de funcionários de carreira, mantêm-se de pé e em 
nível de excelência. 
Parabéns aos servidores do Butantan e da Fiocruz pela aprovação das vacinas. Parabéns aos servidores da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), que se mantiveram em papel público e resistiram à politização do bolsonarismo. Parabéns a 
Monica Calazans, mulher, negra e enfermeira, a primeira vacinada contra o novo Coronavírus no Brasil, que representa o 
conjunto dos trabalhadores públicos e privados, de municípios, estados e da União, que estão na linha de frente de 
combate à pandemia. 
Mais do que nunca, a saída é pelo público! Que aproveitemos este momento em que todos podem  perceber a importância 
estratégica dos serviços públicos de saúde para fortalecermos o Sistema Único de Saúde (SUS), para fazê-lo forte e 
organizado, recuperando o terreno perdido durante o Governo Bolsonaro. 
Vidas em primeiro lugar! Serviço público para todos (as)! Vacina para todos (as)! 
Via: http://bit.ly/AVacinaEFrutoDoServicoPublico 
#SINDSEPMG  
#NaoàReformaAdministrativa  
#ImpeachmentBolsonaroUrgente  
#EuDefendoOServicoPublico  

#EuDefendoOBrasil 
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