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

Ebserh apresenta propostas que não contemplam os trabalhadores 
E o que era ansiedade e expectativa se transformou em frustração. No dia 21/05, a Ebserh, 
em reunião com as entidades representativas dos servidores apresentou duas propostas para 
o ACT 2020/2021.  
Tais propostas, entretanto, não contemplam os anseios dos (as) trabalhadores. Mais uma vez, 
a Ebserh desrespeitou seus (as) empregados (as), uma vez que mantem a proposta de 
mudança na base de cálculo do adicional de insalubridade – que representa uma redução de 
até 27% na remuneração. 
 
Condicionantes 
A empresa condiciona ainda, a concessão do reajustes (presentes nas propostas 1 e 2), bem 
como a Parcela Fixa de Natureza Indenizatória (PFNI) à aceitação da  mudança da base de 
cálculo do adicional de insalubridade.  
Não bastasse, tais propostas – caso aceitas pelos (as) trabalhadores (as) – somente seriam 
implementadas a partir de 1º de janeiro de 2022, condicionado ao fim da pandemia.  
 
Mobilização deve continuar 
O SINDSEP-MG e a Condsef/Fenadsef orientam os trabalhadores a permanecerem mobilizados 
e a participarem das atividades que forem convocadas. Amanhã, dia 25/05, será realizada a 
14ª Reunião de Negociação do ACT - 2020/2021, com a Comissão Nacional do Acordo Coletivo 
de Trabalho para avaliar as propostas da empresa e definir estratégias de luta/mobilização da 
categoria. 
 

Proposta 1: 
I - Reajuste de 3,92% (três vírgula noventa e dois por cento) na tabela salarial vigente para 
TODOS os empregados; 
II - Concessão de Parcela Fixa de Natureza Indenizatória (PFNI) para os empregados que 
atualmente recebem o adicional de insalubridade sobre o salário-base; 
III - Mudança da base de cálculo do adicional de insalubridade, do salário-base para o salário 
mínimo; 
IV - Manutenção de todas as demais cláusulas sociais do ACT vigente; e 
V - Vigência de 2 anos (mar/2020 a fev/2022). 
 
Proposta 2: 
I - Reajuste linear de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) na tabela salarial vigente para 
TODOS os empregados; 
VII - Mudança da base de cálculo do adicional de insalubridade, do salário-base para o salário 
mínimo; 
VIII - Manutenção de todas as demais cláusulas sociais do ACT vigente; e 

IX - Vigência de 2 anos (mar/2020 a fev/2022). 



Estudo analisa desigualdades salariais no serviço público brasileiro 
Nota técnica publicada em caráter preliminar, no dia 20/05, pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), avalia as desigualdades salariais existentes no funcionalismo 
público brasileiro. As informações levantadas indicam que há uma concentração de maiores 
remunerações na esfera do judiciário federal. Entre as dez ocupações mais bem pagas, sete 
são federais e nove estão no Judiciário ou no Ministério Público (MP), sendo que, nas carreiras 
jurídicas estão os maiores vencimentos. 
Esta representação, porém, se inverte quando são avaliados os salários da base da pirâmide 
remuneratória do funcionalismo. No Poder Executivo, estão todas as dez ocupações com 
menores remunerações médias em 2018, sete destas no nível municipal e três no nível 
estadual. Desta forma, o estudo revela que há concentração de altas remunerações em 
ocupações da área jurídica, como procuradores, promotores, advogados e juízes e em 
ocupações vinculadas à tributação.  
“Ambas as áreas são mais próximas da gestão interna do Estado. Ocupações relacionadas à 
prestação de serviços sociais, como saúde e educação, quase não figuram entre os maiores 
salários nas esferas federal e estadual. O município é uma exceção a esse padrão: 
especializações médicas constam entre as maiores remunerações”, conclui o levantamento de 
autoria dos pesquisadores Felix Garcia Lopez, Bruno Portes Costa de Castro, José Teles 
Mendes, Ulisses Carlos Silva Ferreira, Leonardo Souza Silveira, Erivelton Pires Guedes, Pedro 
Henrique Elgalye e Ademar Pires Guedes.  
Eles avaliam, portanto, que há no setor público segmentos com perfis remuneratórios 
bastante distintos, com a preponderância do Judiciário e do MP entre as ocupações com os 
altos salários do funcionalismo público. Também inferem que o nível federal apresenta as 
ocupações com remunerações médias mais elevadas, seguido do estadual, enquanto a esfera 
municipal ocupa a base da pirâmide. Além disso, há predomínio das ocupações ligadas ao 
Direito e à área de finanças e tributação entre os maiores salários, enquanto os menores 
estão vinculados a atividades operacionais e prestação de serviços manuais.  
 

Prova de vida presencial de servidores aposentados, pensionistas e anistiados da 
união continua suspensa até 30 de junho 

A União decidiu manter suspensa, até 30 de junho, a exigência de recadastramento anual de 
servidores aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis. A partir de julho, a prova de 
vida voltará a ser realizada. O cronograma, no entanto, ainda não foi divulgado.  
Até que o procedimento seja retomado, os beneficiários continuarão recebendo seus 
proventos ou suas pensões normalmente. É o que estabelece a Instrução Normativa (IN) 53, 
no Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (dia 24).  
Com isso, também continua suspensa a realização de visitas técnicas para fins de 
comprovação de vida daqueles que não podem se locomover.  
 
Para quem está com o benefício suspenso  
Para aqueles que excepcionalmente tiveram seus pagamentos suspensos por qualquer motivo, 
as unidades de Gestão de Pessoas dos órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração 
Pública Federal (Sipec) poderão receber solicitações de restabelecimento de benefícios por 
meio de um requerimento feito no Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe), utilizando o 
documento "Restabelecimento de Pagamento - COVID19".  
O restabelecimento excepcional do pagamento obedecerá ao cronograma mensal da folha de 
pagamento e vai durar enquanto a prova de vida estiver suspensa. O beneficiário será 
comunicado sobre o resultado por e-mail. 
 

 


