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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - SETEMBRO - 2020 

Governo anuncia envio de reforma Administrativa em dia de Jornada de Lutas 

O governo anunciou que uma proposta de reforma Administrativa deve ser enviada ao Congresso 
Nacional pelo governo nessa quinta-feira, 3. A data coincide com o lançamento de uma Jornada de Lutas 
Unitária em defesa dos serviços públicos. O ato virtual acontece a partir das 18 horas e vai contar com a 
participação de representantes sindicais e parlamentares. A atividade será transmitida ao vivo pelas redes 
sociais de várias entidades, incluindo a Condsef/Fenadsef. A mobilização e participação da categoria são 
essenciais para barrar avanços dos ataques ao Estado brasileiro e contra retirada de direitos do 
funcionalismo.  
Bolsonaro informou que a reforma não deve afetar atuais servidores, mas o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, tem articulado uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que pode reduzir salários em até 
25%. "Com o argumento falho de uma suposta necessidade de economia do Estado em tempos de 
pandemia, o governo quer encerrar serviços públicos para dar espaço para a iniciativa privada. É um 
ataque inconstitucional, mas que atropelará a população se ela não se mobilizar para proteger o que é seu 
por direito", alerta Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Condsef/Fenadsef. 
Executivo e Legislativo estão se alinhando e declarações já dadas pelos presidentes da Câmara, Rodrigo 
Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, mostram que o trabalho de pressão e mobilização dos servidores terá 
que ser intenso. Contando com a narrativa de "servidores privilegiados" o governo aposta no apoio 
necessário da maioria dos parlamentares. Desmistificar os mitos em torno do setor público também é 
determinante nessa luta.  
 

Propostas 
Apesar de alegar que os servidores públicos atuais não serão atingidos, o governo admite que a proposta 
de reforma redefine toda a trajetória do serviço público. Apesar disso, os gastos com servidores atuais 
ainda podem virar alvo das propostas de gatilho de ajuste para evitar o descumprimento do teto de gastos, 
que limita o avanço das despesas à inflação. 
Devem permanecer no texto mudanças na estabilidade, que passa a ser exclusiva para carreiras de Estado. 
Na Proposta de Emenda à Constituição (PEC), não serão elencadas que carreiras são essas. A 
determinação deve ficar para um segundo momento, mas deve contemplar auditores da Receita e 
diplomatas, por exemplo. Os demais servidores devem ser contratados pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), com possibilidade de demissão. 
Outra proposta da reforma é limitar o salário de entrada dos servidores públicos, mas a definição do valor 
também não deve estar na PEC. 
 
Poço profundo 
Barrar a reforma Administrativa é um desafio, mas não é o único. Derrubar a Emenda Constitucional (EC) 
95/16 do teto de gastos, que congela investimentos públicos por 20 anos, segue sendo determinante para 
destravar a crise econômica brasileira. Não são poucos os especialistas que apontam a urgência do fim do 
EC 95. Centenas de economistas assinaram manifesto pela revogação do teto de gastos, entre eles Max 
Leno de Almeida, da subseção do Dieese na Confederação. O manifesto ressalta que, após as quedas do 
PIB em 2015 e 2016, o teto contribuiu para o enorme desemprego e para a mais lenta recuperação na 
história da economia brasileira 
Além disso, o risco de uma PEC que reúna proposta do "Renda Brasil" com a redução de salário dos 
servidores é real. A "Super PEC" conta com forte articulação de Paulo Guedes que já chamou servidores 
públicos de "parasitas" e "inimigos", conseguindo até mesmo congelar salários de servidores que estão 
atuando na linha de frente do combate à Covid-19 no Brasil.  



A Jornada de Lutas Unitária deve culminar com um ato nacional no dia 30 de setembro em defesa dos 
servidores e serviços públicos.  

 
Apoio 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), elogiou a decisão do governo de encaminhar a proposta 
de reforma administrativa e afirmou que vai dar celeridade ao texto assim que chegar à Casa. Ele destacou 
que junto com a reforma tributária e as propostas que regulamentam os gatilhos fiscais, que 
regulamentam ações de emergência quando custos da máquina pública ameacem o teto, serão estruturais 
para poder organizar o orçamento público e os programas do governo, como a renda mínima permanente.  
Ele disse ainda que está otimista com a tramitação das reformas e cobrou objetividade para aprovar os 
textos.  

 
Governo federal gastará R$ 1,5 bi para contratar 10,5 mil temporários 

O governo federal irá gastar R$ 1,5 bilhão em uma licitação para contratação de servidores terceirizados. O 
processo será discutido em 10 de setembro em uma audiência pública virtual. Ao todo, 10.565 profissionais 
serão recrutados. 
A intenção do Ministério da Economia é contratar serviços de apoio administrativo, recepção e secretariado 
para 51 órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Todos os contratados serão lotados no 
Distrito Federal. 
Apesar dos números altos, o Ministério da Economia, responsável pela organização da contratação, garante 
que a licitação unificada irá gerar uma economia de R$ 106 milhões para o governo. 
A medida é uma das formas que a máquina pública utiliza para não contratar servidores estatutários. O 
ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a redução do funcionalismo. Ele, por exemplo, não autorizou 
concursos para 2021. Além disso, o governo apresenta nesta quinta-feira (3/9) a reforma administrativa, 
que irá mexer na estabilidade e nos salários dos empregados públicos. 
É a primeira vez que o governo realiza uma contratação com esse formato. Entre os critérios adotados para 
a licitação, está a redução de cargos. Antes, eram 36. Agora, serão somente sete. Os profissionais foram 
separados em 26 lotes, que darão o ritmo das admissões. 
“A licitação prevê a execução dos serviços mediante alocação pela contratada de empregados para os 
cargos de auxiliar administrativo, assistente administrativo, recepcionista, recepcionista bilíngue, secretário 
executivo I, secretário executivo II e técnico em secretariado”, destaca o Ministério da Economia. 
O contrato terá duração de 30 meses e exigirá a disponibilização de solução tecnológica para subsidiar a 
gestão e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile. 
O processo centralizou a contratação e padronização das descrições, os requisitos e os valores dos cargos, 
assim como os parâmetros de gestão e fiscalização contratual. 
 
Dados 
No funcionalismo público, há 27.105 funcionários temporários, segundo dados do Painel de Estatística de 
Pessoal (PEP), plataforma do Ministério da Economia. Eles equivalem 2,1% do total de servidores. 
Quase um quarto do total está lotado no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 6,5 mil 
no órgão. Depois, o ranking é composto por Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
 
Tendência 
Em julho, o Metrópoles mostrou que a contratação de temporários está em expansão nos quadros do 
governo federal. As admissões temporárias no primeiro semestre superam o volume de servidores que 
ingressaram no funcionalismo público por meio de concursos. 
Até junho, foram firmados 3.926 contratos temporários. O número é 33,4% maior que o volume de 
ingressos por concurso público. No mesmo período, os estatutários admitidos foram 2.618. 
Para se ter dimensão da representatividade desse grupo, de 2015 a 2019 os contratos temporários 
cresceram 48%, de 52 mil para 77 mil. Eles são 12,7% do funcionalismo. Atualmente, a União tem cerca 
de 603 mil servidores ativos. 
 

Ministério da Saúde recua e retira a Covid-19 de lista de doenças do trabalho 
O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira (2) uma portaria que invalida uma medida publicada no 
dia anterior que incluía a Covid-19 na Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Em abril, o 



Supremo Tribunal Federal (STF) já havia decidido que os casos de trabalhadores contaminados pelo novo 
coronavírus poderiam ser considerados  doença ocupacional. 
A portaria publicada na terça-feira listava a Covid-19 com o código U07.1 no grupo de Doenças 
Relacionadas ao Trabalho com respectivos Agentes e/ou Fatores de Risco, devido à exposição ao novo 
coronavírus em atividades laborais. No caso de afastamento por doença ocupacional, o trabalhador tem 
direito ao auxílio-doença e a empresa deve manter dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) pelo período em que durar o afastamento. O funcionário também tem estabilidade por 12 
meses após receber alta do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).  
 

Projeto que prevê suspensão de pagamento de consignado está há dois meses parado 
na Câmara dos Deputados 

Um grupo de senadores voltou a cobrar do presidente Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, agilidade na 
tramitação do projeto que suspende o pagamento do crédito consignado durante a pandemia. A proposta, 
aprovada em 18 de junho pelo plenário do Senado, beneficia servidores públicos e pensionistas, além 
aposentados e trabalhadores da iniciativa privada. O texto está há dois meses parado. 
O Projeto de Lei (PL) 1.328/2020 adia para o final do contrato a quitação dessas parcelas extras com 
vencimento subsequente, sem a cobrança de juros e a inscrição do nome do cliente em cadastros de 
inadimplentes. 
Os senadores argumentam que, no caso de servidores públicos, alguns bancos já oferecem condições 
diferenciadas para novos contratos de crédito consignado, mas não aplicam essas regras aos clientes com 
empréstimos anteriores à pandemia. 
Com o projeto parado na Mesa Diretora da Câmara, foram apresentados sete requerimentos para acelerar 
a apreciação do texto. Dois pedidos de urgência para votação imediata da proposta, outros dois para 
inclusão da pauta na ordem do dia, e três de tramitação conjunta. 
 

ANS publica comunicado sobre a suspensão dos reajustes de planos de saúde 
A suspensão da aplicação dos reajustes não se aplica aos planos exclusivamente odontológicos 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, publicou no Diário Oficial da União (DOU), desta quarta-feira 
(2), o Comunicado 85/2020, sobre a suspensão da aplicação dos reajustes de planos de saúde por variação 
de custos (anual) e por mudança de faixa etária, no período de setembro a dezembro de 2020. 
Para a agência, a medida visa manter o equilíbrio das relações negociais que conformam o setor de 
regulado, de forma técnica, bem como a garantir a continuidade e a qualidade da prestação de assistência 
à saúde dos consumidores dos planos de saúde, 
A medida é válida para os contratos de planos privados de assistência à saúde médico-hospitalar na 
modalidade de pré-pagamento e abarca todos os tipos de contratação, individual/familiar, coletivos 
empresariais e coletivo por adesão. 
Para os contratos coletivos, independentemente do tipo de contratação, que tenham até 29 (vinte e nove) 
vidas que já tiverem sido reajustados entre maio e agosto de 2020, a parcela referente ao percentual de 
reajuste não poderá ser cobrada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Nesses meses, a 
mensalidade voltará a ter o valor cobrado pela operadora antes do reajuste 2020. Os contratos que ainda 
não tiverem sido reajustados não poderão ter o percentual de reajuste aplicado em 2020. 
Para os contratos coletivos por adesão que tenham 30 (trinta) vidas ou mais que já tiverem sido 
reajustados entre janeiro e agosto de 2020, a mensalidade acrescida do percentual de reajuste não poderá 
ser cobrada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Os contratos que ainda não tiverem sido 
reajustados não poderão ter o percentual de reajuste aplicado em 2020. 
Para os contratos coletivos empresariais que tenham 30 (trinta) vidas ou mais em que os percentuais já 
tenham sido negociados até 31 de agosto de 2020, as mensalidades serão mantidas da forma acordada 
entre as partes e não haverá suspensão de cobrança de mensalidade reajustada nos meses de setembro a 
dezembro de 2020. 
Para os casos em que os percentuais não tenham sido definidos, o percentual de reajuste não poderá ser 
aplicado nos meses de setembro a dezembro de 2020. Entretanto, no caso dos planos com 30 ou mais 
vidas, a pessoa jurídica contratante poderá optar por não ter o reajuste suspenso, se for do seu interesse, 
desde que a operadora faça uma consulta formal junto ao contratante. Caso contrário, o reajuste não 
poderá ser aplicado nos meses de setembro a dezembro de 2020. 
Para os planos individuais/familiares, o período de aplicação do reajuste 2020 é de maio de 2020 a abril de 
2021. Como a ANS ainda não divulgou o percentual máximo para esse período, não haverá qualquer 
cobrança em 2020. 



A partir de janeiro 2021, as cobranças voltarão a ser feitas considerando os percentuais de reajuste anual e 
de mudança de faixa etária para todos os contratos que já tiveram a suspensão dos reajustes. 
A ANS informa que a recomposição dos efeitos da suspensão dos reajustes em 2020 será realizada ao 
longo de 2021. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 03/09 – Lançamento da Jornada em Defesa dos Serviços Públicos; 
➢ 04/09 – Assembleia Geral Virtual com os (as) filiados (as) do SINDSEP-MG; 
➢ 05/09 - Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef 
➢ 10/09 - Reunião preparatória da Comissão da Condsef/Fenadsef; 

  4ª Reunião da MNNP/Ebserh - Exercício 2020; 
➢ 12/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Saúde (DESC); 
➢ 19/09 - Encontro Nacional dos Servidores Civis dos Órgãos Militares (DOMC); 
➢ 26/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Segurança e Advocacia Pública (DESAP); 
➢ 03/10 - Encontro Nacional dos Servidores da Ciência e Tecnologia (C&T). 

 

  

convoca todos (as) filiados (as) ativos, 

aposentados e pensionistas de Órgãos 

Federais/Vinculadas e Empresas 

Públicas: 

ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL 

DIA 04/09 – 6ªFEIRA – 18H 
 

https://us02web.zoom.us/j/84904270084?pwd=amxUMXds

bXc4dWswcTVsczNiT0gzUT09 

ID da reunião: 849 0427 0084 

Senha de acesso: 463114 
 

PAUTA: 
1) Informes Jurídicos (Decisão do STF/Reflexos nas ações jurídicas 

do SINDSEP-MG); 

2) Reforma Administrativa; 

3) PEC 101/2019 (Plano de saúde aos intoxicados da antiga Sucam); 

3) Trabalho Remoto; 

4) Greve Sanitária; 

5) Mobilização/Dia Nacional de Luta 30/09 (contra a retirada de 

direitos e a Reforma Administrativa); 

6) Eleições de Delegados para Plenária Nacional da 

Condsef/Fenadsef (05/09); 

7) Eleição de Delgados para o Encontros Setoriais: 

• DESC (saúde) – Dia 12/09 às 09h; 

• DOMC (Civis dos Órgãos Militares) – Dia 19/09 às 09h; 

• DESAP – (Segurança e Advocacia Pública) – Dia 26/09 às 09h; 

• C&T – (Ciência e Tecnologia) – Dia03/10 às 09h. 

https://us02web.zoom.us/j/84904270084?pwd=amxUMXdsbXc4dWswcTVsczNiT0gzUT09
https://us02web.zoom.us/j/84904270084?pwd=amxUMXdsbXc4dWswcTVsczNiT0gzUT09

