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

 Vice-presidente da Câmara diz que PEC 32 não deve ser a prioridade no 

Congresso 

O secretário-geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Silva, participou de reunião da Frente 
Parlamentar Mista do Serviço Público, nessa quinta-feira, 08/04, e que contou também com a 
participação de Marcelo Ramos (PL-AM), vice-presidente da Câmara dos Deputados.  
O parlamentar afirmou que a reforma Administrativa não deve ser matéria prioritária do Congresso 
Nacional nesse momento em que a pandemia e seus desdobramentos devem estar no centro das 
atenções dos debates. Existe um entendimento de que uma proposta como a PEC 32/20 não pode 
ser aprovada na pressa e na pressão como o governo Bolsonaro-Guedes pretende.  
A reunião que contou com 98 participantes entre parlamentares e representantes de entidades 
representativas de servidores públicos destacou ainda os pontos críticos da proposta de reforma 
Administrativa.  
Ramos pontuou que é contrário ao fim da estabilidade e que privilégios no serviço público não são 
regra e, sim, exceção. Para o parlamentar, os termos de avaliação de desempenho no setor público 
devem ser rediscutidos, mas não concorda com a transferência de poder do Legislativo para o 
Executivo como propõe o texto, dando plenos poderes ao presidente da República para extinguir 
órgãos públicos apenas com canetadas.  
 
Mediação e diálogo 
O vice-presidente da Câmara se comprometeu em buscar um diálogo com o presidente Arthur Lira 
e debater a necessidade de que o debate sobre reforma Administrativa aconteça em momento 
adequado. A Frente Parlamentar Mista do Serviço Público fará um documento com todos os pontos 
considerados críticos da reforma Administrativa para subsidiar o debate com Lira.  
Para a Condsef/Fenadsef o encontro foi positivo. A entidade segue defendendo o caminho da 
mediação e do diálogo para garantir que o projeto de desmonte do Estado brasileiro não interfira 
ainda mais na vida da população.  
No entanto, é preciso manter a mobilização, pois o governo quer jogar a culpa pela crise no bolso 
do servidor público!  
Não podemos pagar pela crise! Não à Reforma Administrativa! 

 
Ordem bancária garante salário de servidores com contas no Sicoob 

A pedido da Condsef/Fenadsef, o Ministério da Economia informou que uma ordem bancária 
assegurou o depósito dos salários de cerca de 1.800 servidores com conta no Sicoob que tiveram 
seus proventos retidos por problemas cadastrais.  
Entretanto, esses servidores tem somente até a próxima 2ª feira, dia 12/04, para efetuar as 
alterações exigidas pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), via Sigepe. De acordo com o 
governo as mudanças foram comunicadas há cerca de um ano e, dessas, cerca de 1.800 tiveram 
esse problema. Em Minas Gerais, foram confirmados três casos de servidores que tiveram 
problemas com o pagamento.  
 
Procedimentos 



Além de ter que realizar a abertura de uma conta salário no Sicoob, os servidores devem informar 
a alteração dos dados bancários através de um módulo de requerimentos do Sigepe. DGP 
encaminhou por email um passo a passo para a realização do procedimento. As informações estão 
disponível no Catálogo de Serviços Corporativos do Ministério da Economia, na opção "Alterar 
dados bancários no Siape".  
Depois de enviar o requerimento, o servidor deverá ainda entrar em contato com a Central de 
Atendimento de Pessoal (CAPE) e informar pelo email cape.df@economia.gov.br que a solicitação 
de alteração foi realizada.  
É importante que os servidores que ainda não fizeram esse recadastramento entrem em contato 
imediatamente com o Sicoob e resolvam sua situação também no Sigepe. De acordo com o 
Ministério da Economia não há previsão para ampliação do prazo de recadastramento que termina 
no dia 12/04, 2ª feira. 
 

Prazo para comprovação de despesas de servidor é prorrogado 
A Portaria 3770/2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 06/04, prorroga, 
excepcionalmente no ano de 2021, o prazo para a comprovação das despesas efetuadas pelo 
servidor, previsto no art. 30, da Portaria Normativa SEGRT nº 1, de 9 de março de 2017. 
Dessa forma, o prazo para comprovação das despesas efetuadas pelo servidor com 
assistência à saúde, para fins de ressarcimento do auxílio de caráter indenizatório, 
excepcionalmente no ano de 2021, fica prorrogado até o último dia útil do mês de 
agosto do ano de 2021. 
 

Senado aprova prorrogação da entrega do IR da Pessoa Física 
O Senado aprovou no dia 06/04, o Projeto de Lei que prorroga o prazo de apresentação da 
declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referente ao exercício de 2021, ano 
calendário de 2020. De acordo com o projeto, o último dia para apresentar a declaração passou de 
30 de abril para 31 de julho. O projeto foi aprovado com alterações, e, por isso, o texto segue para 
uma nova análise na Câmara dos Deputados. 
De acordo com o projeto, não há mudança no cronograma do pagamento da restituição. Assim, o 
primeiro lote deve ser liberado em 31 de maio de 2021. O que se pretende é dar tempo para os 
contribuintes conseguirem os documentos necessários à declaração, em um cenário de pandemia, 
onde os estabelecimentos não têm funcionado normalmente. 
 
Prioridades  
Foi aprovado pelo Senado, também no dia 06/04, um Projeto de Lei (PL) que coloca profissionais 
de saúde e segurança pública na lista de prioridades na restituição do Imposto de Renda. Da 
mesma forma, também entram como prioridade, profissionais da assistência social, educação e os 
trabalhadores que perderam o emprego em 2020 e 2021. O projeto segue para a Câmara. 
A regra estabelecida no projeto determina que receberão a restituição com prioridade os 
profissionais com restituição de até R$ 11 mil; e os contribuintes que perderam o vínculo 
empregatício em 2020 e 2021 e se encontrem desempregados na data final de entrega da 
declaração de rendimentos. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 10/04 – Plenária Estadual do SINDSEP-MG;  

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


