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

No Dia de luta do Funcionalismo servidores públicos protestam contra a reforma 

administrativa e em defesa de vacina para todos 
O Dia de Luta do funcionalismo foi marcado por manifestações em todo o país. Em Belo 

Horizonte, uma carretada – que reuniu servidores de várias categorias - seguiu pelas principais 
ruas e avenidas da capital em defesa de vacina para todos, auxílio emergencial de R$600, 
contra os aumentos dos preços de produtos - como gás de cozinha, alimentos, combustíveis 

etc – e, principalmente, contra a Reforma Administrativa, que se aprovada, representará o 
desmonte dos serviços públicos para a população. Em Uberaba, houve manifestação em frente 

à Superintendência Regional de Saúde. 
Em Brasília, foi realizado um ato em frente ao Ministério da Economia, seguido da entrega da 
pauta de reivindicações dos servidores públicos federais, ao ministro Paulo Guedes. A pauta 

dos servidores é extensa. O documento pede a reposição das perdas salariais acumuladas 
desde 2010 e do poder aquisitivo da categoria, que atualmente é 46,2% do que era no 
passado, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(Dieese). 
 

   
 

Hospitais universitários poderão contratar profissionais mesmo na pandemia 
A Câmara aprovou no dia 23/03, por 436 votos a 30, o PLP 266/20 que permite que hospitais 

universitários federais contratem profissionais mesmo em meio à pandemia. 
O projeto cria uma exceção à Lei Complementar 173/20 segundo a qual União, estados e 
municípios estão proibidos de, entre outras ações que gerem aumento de despesas, contratar 

profissionais para cargos que não sejam de chefia. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267621


Pelo texto aprovado pelos deputados, fica permitido o preenchimento de cargos para a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e também para quatro universidades 
criadas nos últimos anos por desmembramento de outras já existentes. 

O relator apresentou parecer favorável ao texto e reforçou a importância dos hospitais na crise 
sanitária. O parlamentar afirmou, também, que já há orçamento aprovado para o 
funcionamento das instituições. 

 

Ministério da Economia regulamenta transferência de aposentadorias e pensões dos 

servidores federais 
O Ministério da Economia publicou no dia 23/03 uma portaria que regulamenta os 
procedimentos de transferência da gestão das aposentadorias e pensões dos servidores 

públicos federais para a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital da 
pasta. Os serviços de concessão, pagamento e manutenção dos benefícios do Regime Próprio 

de Previdência Social (RPPS) dos órgãos da administração pública federal direta passarão a ser 
administrados pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e 
Órgãos Extintos. 

A portaria está relacionada com o Decreto 10.620/21, de fevereiro, que desvinculou as 
aposentadorias e pensões dos servidores do órgão de origem, transferindo-os para o Ministério 
da Economia. Ao mesmo tempo em que transferiu aposentadorias e pensões de funcionários 

de autarquias e fundações (como as agências reguladoras e as universidades federais) para o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

De acordo com o texto, será criado um plano de trabalho para organizar as informações 
fornecidas pelos órgãos, visando a efetivação da transferência dos dados, dos acervos 
funcionais e dos processos administrativos e judiciais. 

Esse plano de trabalho integrará o acordo de cooperação técnica que será firmado entre o 
Ministério da Economia e cada órgão. Nesse documento serão definidas as responsabilidades e 
contrapartidas das partes, "visando a correta e segura transição e manutenção dos processos e 

a garantia dos benefícios esperados com a centralização das atividades." 
Os órgãos de origem terão responsabilidades permanentes com o Ministério da Economia, 

como no recebimento de requerimentos de aposentadoria e pensão por morte dos servidores 
ativos, na comunicação de ações judiciais de servidores aposentados e pensionistas envolvendo 
o órgão de origem, e na divulgação dos procedimentos de atualização cadastral e prova de 

vida, por exemplo.  
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

 

 26/03 – Assembleia Geral Extraordinária dos (as) Trabalhadores (as) da 

Ebserh (Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia). 
O link para participação na Assembleia Geral Extraordinária é:  
https://us02web.zoom.us/j/87560173377?pwd=SFdKemVWeG94Y0R6TlVpQUFwNEc1dz09 

Senha: 836528 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/87560173377?pwd=SFdKemVWeG94Y0R6TlVpQUFwNEc1dz09

