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

 

PEC Emergencial precariza o serviço público brasileiro 
A recriação do auxílio emergencial não pode depender da desvinculação de recursos da 
Educação e da Saúde, ou do fim do financiamento do BNDES e, muito menos, do 

arrocho permanente dos servidores públicos.  
Somos contra o corte indiscriminado de despesas e direitos previsto no artigo 167-A da 

PEC nº 186/2019 (PEC Emergencial), ofende a autonomia dos Estados e a prerrogativa 
dos Poderes, além de promover a precarização dos serviços públicos. 

Já o artigo 167-G – estabelece as mesmas restrições, vedações e congelamento de 
salários previstos no artigo 167-A de maneira imediata, até o segundo ano do exercício 
seguinte ao término do estado de calamidade pública – também prejudica o serviço 

público, já impactado pelas restrições previstas na Lei Complementar 173/2020. O 
dispositivo não leva em conta a autonomia dos entes e as variantes constantes da 

própria Administração Pública. 
Existem outras alternativas. E o governo sabe disso. Mas elegeu os servidores com 
aqueles que devem “pagar a conta” da crise por que passa nosso país. O auxílio é 

necessário e urgente, mas a solução para os desafios que a pandemia nos impõe não 
deve estar no sacrifício da qualidade do serviço público brasileiro e dos servidores. 
 

Imposto de Renda 2021: Comprovante Anual de rendimentos já está 
disponível para todos os servidores públicos federais 

 O Ministério da Economia (ME) – por meio da Secretaria de Gestão e Desempenho de 
Pessoal (SGP) já colocou à disposição o Comprovante de Rendimentos ano-base 2020 

para todos os servidores públicos federais, ativos e aposentados, pensionistas e 
anistiados. Os contribuintes têm até o dia 30 de abril de 2021 para efetuar o envio da 
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF 2021). As regras para o envio 

da declaração foram anunciadas nesta quarta-feira (24/2), pela Receita Federal. 
Pelo SigepeWeb e via aplicativo Sigepe Mobile, é possível consultar, baixar, compartilhar 

e imprimir o documento. Para quem tem mais de um vínculo, a emissão do comprovante 
pode ser realizada de maneira simplificada no SigepeWeb. 
 

INSS divulga calendário da retomada da prova de vida. Confira: 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, nesta sexta-feira (26/2), o 

calendário da retomada da prova de vida, suspensa desde março do ano passado ppr 
causa da pandemia. 
O retorno será feito de forma gradual, a partir do mês de maio. Inicialmente, os 

segurados cuja comprovação de vida vença em março ou abril deverão realizar a prova de 
vida já em maio. Já quem tem competência em maio e junho deverá fazer o procedimento 

em junho, e assim sucessivamente. 



Dessa maneira, o bloqueio resultante da falta de prova de vida aos beneficiários 
residentes no Brasil seguirá de forma escalonada, conforme o cronograma: 

 
O INSS afirma que os aposentados e pensionistas que não fizeram prova de vida entre 

março de 2020 e abril de 2021 não terão os benefícios bloqueados. 
A rotina e as obrigações contratuais estabelecidas entre o INSS e a rede bancária que 

paga os benefícios permanecem, e a comprovação da prova de vida deverá ser realizada 
normalmente pelos bancos. 
 


