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

 SINDSEP-MG repudia MP que dá superpoderes ao presidente da República 
No dia 15/04, foi publicada a Medida Provisória 1042/21 que amplia os superpoderes para o 
Presidente da República na gestão de cargos em comissão e de funções de confiança na 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Na prática, essa Medida Provisória 
adianta, em plena pandemia, mudanças no artigo 84 da Constituição Federal, previstas pela 
Reforma Administrativa (PEC 32/2020) e cria atribuições para o Presidente que não estão previstas 
pela Constituição. 
Além de passar por cima da separação entre os Poderes, uma vez que tais  mudanças que só 
podem ser feitas com a autorização do Legislativo, a MP significa mais um duro golpe contra os 
servidores públicos. Isso porque a lei permite que o Poder Executivo federal transforme cargos em 
comissão, funções de confiança e gratificações e possa dispor sobre secretarias, entre outras 
ações. 
Ações como essa,  também previstas pela reforma administrativa (PEC 32/20), fortalecem uma  
prática em que prevalecem não as competências técnicas e sim as relações pessoais do servidor 
com o gestor que os nomeia. Além disso, amplia as possibilidades de interferências e perseguições 
políticas. 
A diretoria do SINDSEP-MG repudia mais essa manobra, que é uma verdadeira afronta à nossa 
Constituição. Precisamos resistir a mais essa tentativa do governo Bolsonaro de “passar a boiada” 
das reformas, mesmo que de forma “parcelada”, como essa Medida Provisória! 

 

Condsef/Fenadsef cobra de parlamentares rejeição total à reforma Administrativa 
A Condsef/Fenadsef encaminhou ofício a deputados e senadores cobrando a rejeição da discussão 
da PEC 32/20, da reforma Administrativa. O conteúdo foi o mesmo encaminhado ao relator da 
proposta, o deputado federal Darci de Matos (PSD-SC), no último dia 23 de março. No documento 
a entidade destaca a preocupação com os ataques sistemáticos aos serviços públicos, em particular 
o SUS, num momento crucial em que se enfrenta a maior pandemia do século no País. A 
Confederação destacou ainda que o governo Bolsonaro tenta impor a aprovação da PEC 32/20 em 
meio a essa situação dramática, quando o povo mais precisa de atendimento público e que 
servidores e empregados públicos estarão atentos às escolhas de cada parlamentar. 
A entidade é contra a apresentação de emendas ou substitutivos ao texto da reforma 
Administrativa. "Não há como "aperfeiçoar" algo que destrói os serviços públicos", pontua o 
documento. Em outro trecho do ofício os parlamentares são cobrados para que rejeitem a 
discussão da PEC 32 e enterrem em seu nascedouro. Caberá ao Congresso Nacional optar entre 
"alinhar-se aos interesses dos banqueiros ou defender os interesses do povo", destaca outro 
trecho. Isso porque a reforma Administrativa propõe o fim do modelo de Estado brasileiro 
garantido pela Constituição de 88, rompe com o Pacto Federativo e abre caminho para a 
privatização completa de serviços essenciais como saúde, educação, segurança, infraestrutura, 
ciência e tecnologia entre outros. 
 
Interesses da população na Pandemia é prioridade 



Para a Condsef/Fenadsef, um debate de dimensões amplas como é o caso da reforma 
Administrativa não deve ser considerado prioridade num cenário onde a pandemia exige a máxima 
atenção e é uma ameaça aos brasileiros. "Hoje, o interesse do povo brasileiro é dispor de leitos 
hospitalares, oxigênio, máscaras, vacinas para todos pelo SUS, testagem e rastreamento, auxílio 
emergencial de, no mínimo, R$ 600,00", diz a entidade. Inclusive, essa semana, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu pela manutenção da CPI da Pandemia, instalada no Senado.  
 

Sancionada lei que permite contratação de pessoal por universidades e pela Ebserh 
neste ano 

Foi sancionado, sem vetos, projeto do Senado que permite a contratação de pessoal efetivo por 
seis universidades federais e pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A Lei 
Complementar 180/21 foi publicada na edição do dia 15/04, do Diário Oficial da União (DOU).  
A nova lei cria uma exceção à regra prevista na Lei Complementar 173/20, que proibiu, até o final 
do ano, concursos públicos e contratação de pessoal para o quadro permanente por órgãos das 
três esferas administrativas (União, estados e municípios), exceto para os casos em que não há 
aumento de despesas.  
 

Alerta: novo golpe contra aposentados e pensionistas usa prova de vida para roubar 

dados bancários 
Atenção, aposentados e pensionistas do serviço público federal, para um novo golpe praticado por 
estelionatários para o roubo de dados bancários. Aposentados e pensionistas recebem ligações de 
“supostos” funcionários de bancos para fazerem a prova de vida online, e solicitam os dados 
pessoais da vítima, pedindo inclusive o envio de cópia dos documentos por whatsapp, com o 
intuito de facilitar o processo.  
O Sindicato orienta aos aposentados e pensionistas que não informem nenhum de seus dados 
bancários por telefone, e que notifiquem a gerência do seu banco ao receber qualquer telefonema 
suspeito. Vale ressaltar que a prova de vida está suspensa até 31 de maio devido à pandemia. O 
INSS informou que retomará em maio a confirmação com os segurados, porém, o agravamento da 
pandemia ainda poderá mudar essa decisão. 
Em caso de dúvida sobre a prova de vida, entre em contato com o RH do seu órgão ou do 
Ministério da Economia.  
 


