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Reforma Administrativa: Substitutivo da PEC garante estabilidade de servidores públicos 

A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público começou a coleta de assinaturas de 
deputados para o substitutivo ao texto da reforma administrativa (PEC 32) que será apresentado na 

Comissão Especial. A PEC ainda está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, mas o 
objetivo é buscar apoio a partir de agora. 
O texto alternativo altera diversos pontos da proposta. O principal deles trata da estabilidade: a Frente 

defende essa garantia para todos os servidores, sem divisões dentro do setor público. Isso porque a 
reforma extingue a estabilidade para futuros servidores, exceto para as carreiras de Estado. 
Outro destaque é a manutenção do Regime Jurídico Único, que a PEC quer extinguir. A Frente propõe 

a manutenção das escolas de governo na Constituição, porque a proposta retira essa obrigatoriedade, 
além da retirada da concentração de poderes na mão do chefe Executivo para extinguir órgãos 
públicos. 

 
Regime Jurídico Único 
Enquanto a PEC 32/20 extingue o Regime Jurídico Único e cria 5 novos tipos de vínculos — sendo um 

deles o de experiência —, o substitutivo retira esse dispositivo. O vínculo de experiência permite que o 
governo contrate servidor de forma precária. 
A Frente também tenta suprimir dispositivo que cria o cargo de liderança e assessoramento: “A PEC 

acaba com o percentual de cargos destinados exclusivamente a servidores vinculados à Administração 
Pública. Estamos restaurando esse percentual mínimo, que na União é de 50% (para destinação desses 
postos a servidores estatutários)”. 

O projeto alternativo também extingue o “princípio de subsidiariedade”, previsto na PEC e que abre 
possibilidade da iniciativa privada exercer funções do setor público. 

O relator da Reforma Administrativa (PEC 32) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara 
dos Deputados, Darci de Matos (PSD-SC), se reuniu com representantes dos servidores públicos para 
discutir a proposta e sinalizou a possibilidade de modificar alguns pontos do texto antes de a matéria 

seguir para a Comissão Especial. 
 
Ameaça 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou  a empresários que a reforma administrativa terá que 
ser "mais dura" se não sair do papel no curto prazo. Por isso, voltou a defender a aprovação da 
reforma administrativa e também da reforma tributária ainda neste ano pelo Congresso Nacional. 

"Seria um erro muito grande atrasar essa reforma agora porque, quanto mais para o futuro ficar, mais 
dura ela vai ser, mais difícil vai ser”.  
 

Tributária 
O ministro defendeu ainda a aprovação da reforma tributária neste ano. "Nossa reforma é 
relativamente simples e eficaz, simplifica bastante e é uma reforma de coisas que todos vocês 

esperam, como reduzir imposto sobre pessoas jurídicas", afirmou Guedes, em live com o mercado 
financeiro. 

A equipe econômica também propõe a tributação das transações financeiras digitais e a criação de 
impostos seletivos na reforma tributária, para, desta forma, reduzir os encargos trabalhistas e o 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Tudo para beneficiar os patrões! 



Organização Social que atua dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) apresenta levantamento sobre unidades de pesquisas sem a participação de 

servidores 

Os servidores do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) estão indignados com a direção 
do Órgão. Isso porque os servidores tiveram conhecimento de que a CGEE – Organização Social que 
atua dentro do Ministério apresentou um relatório com base em um levantamento sobre os Institutos 

de Pesquisa (UPs).  
O problema é que esse levantamento foi feito sem levar em conta a opinião dos servidores comitês 
científicos, representantes da comunidade científica e, ao que consta, nem mesmo com discutido com 

os dirigentes que são aqueles que estão no dia-a-dia e sabem as verdadeiras necessidades dessas 
instituições. 
O resultado desse trabalho foi questionado durante reunião entre o Secretário executivo adjunto-

substituto do MCTI, Johny Ferreira dos Santos e o Fórum de C&T, realizada em 26/02. Na 
oportunidade, os representantes dos servidores solicitaram cópia do referido estudo feito pela CGEE, o 

que até o momento não aconteceu. 
Na página do Ministério, a CGEE tem como função “subsidiar processos de tomada de decisão em 
temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação, por meio de estudos em prospecção e avaliação 

estratégica baseados em ampla articulação com especialistas e instituições do Sistema Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCT&I). 
Manter sob sigilo um estudo sobre ciência, tecnologia e inovação, principalmente, em um momento 

como o que estamos vivendo - onde todas as informações devem ser compartilhadas - é, no mínimo, 
suspeito, bem como as propostas que poderiam surgir desse levantamento. 
Diante disso, os servidores solicitam que o Ministério não promova qualquer modificação ou implante 

qualquer “solução” proposta nesse documento sem antes promover um debate amplo e transparente 
com os servidores, a comunidade científica e os usuários das UPs.  

 

Atenção, servidores (as)! 

Em função de processo de reestruturação de algumas instituições financeiras, alguns 
domicílios bancários foram automaticamente encerrados e migrados para novas 

agências/contas.  Os (as) servidores que tiveram sua agência e/ou conta bancária 
alterada deverão solicitar à respectiva Unidade de Gestão de Pessoas a atualização dos 

dados bancários, por meio do módulo de requerimentos do Sigepe, evitando problemas 
no recebimento da remuneração.  
Lembre-se: a não atualização dos dados bancários no Sigepe pode impactar no 

pagamento da sua remuneração! O passo a passo com as orientações para fazer a 
alteração dos seus dados bancários no link: 

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/aplicativo-sigepe-
mobile/consulta_atualizacao-cadastral/dados-cadastrais#Pergunta04 
 

Atenção, filiados (as) do Núcleo Regional Noroeste de Minas 
Tendo em vista a secretária do Núcleo Regional Noroeste de Minas estar de licença 

maternidade, a partir de hoje, 08/04, até o início do mês de novembro, toda e qualquer 
solicitação dos filiados desta região deverão ser solicitadas à secretária do Núcleo Norte 
de Minas (Débora) pelo telefone (38) 98827-0861 ou email: norte@sindsepmg.org.br. 

 
CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

 10/04 – Plenária Estadual do SINDSEP-MG; 

 16/04 - 3ª reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh.  
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