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

Servidores cobram derrubada de vetos que seguem sem data de votação no Congresso  
A sessão que analisaria vetos presidenciais foi adiada no Congresso Nacional. Na lista está o  Veto  17/20 
que retira quatro dispositivos da Lei Complementar (LC) 173/20, de auxílio emergencial a estados e 
municípios no combate à pandemia de Covid-19.  
Esse veto, que passará primeiro pelo Senado, retira da lei emendas que amenizavam o congelamento 
salarial que Bolsonaro e Guedes incluíram na LC 173. Ainda não foi anunciada nova data para apreciação 
dos vetos.  
 
Ajude na pressão virtual 
É sempre bom lembrar que os servidores já convivem com salários congelados há mais de três anos. 
Profissionais que atuam na linha de frente, como servidores da saúde, profissionais de limpeza urbana, 
trabalhadores da educação pública, peritos e outros, estão sendo diretamente prejudicados pelo veto 
presidencial de Jair Bolsonaro. Por isso, pedimos a sua mobilização, servidor! Sua participação é 
fundamental nesse processo. Vamos pressionar os parlamentares para derrubar os vetos à LC 173.  
Existem alternativas para a superação da crise econômica e sanitária que não envolvem a retirada de 
direitos de quem está na linha de frente do combate a essa pandemia que já seifou mais de 90 mil v idas 
brasileiras.  
 
Oito alternativas  

➢ Revogação imediata da Emenda Constitucional 95/2016; 
➢ Suspensão imediata do pagamento da dívida pública; 
➢ Instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF); 
➢ Criação da Contribuição Social sobre Altas Rendas de Pessoas Físicas (CSPF); 
➢ Criação de alíquota adicional extraordinária temporária sobre lucro de instituições financeiras; 
➢ Revogação da isenção de Imposto de Renda de pessoas físicas sobre lucros e dividendos 

distribuídos ou remetidos ao exterior; 
➢ Investimento em assistência social já; 
➢ Realização de concurso público para atendimento do alto contingente de cidadãos necessitados. 

 

Servidores reagem ao teletrabalho: “Querem produtividade sem dar condições”  
Minutos após o anúncio do Ministério da Economia de que vai expandir o teletrabalho de servidores 
públicos federais, mesmo após a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, entidades 
que representam o setor reagiram à forma como o governo tem implantado o regime. A principal queixa é 
a falta de estrutura. 
O servidor que aderir ao teletrabalho — em regime parcial ou integral — deverá assinar e cumprir um 
plano de trabalho. As novas regras entram em vigor no dia 1º de setembro. As despesas com internet, 
energia elétrica, telefone e outras semelhantes são de responsabilidade do participante que optar pela 
modalidade de teletrabalho. Não haverá registro de horas extras ou de banco de horas.  
As regras são alvo de críticas do funcionalismo público. “A preocupação é com economia. Não estão 
pensando nas condições de trabalho das pessoas. Isso ficou incerto. Querem produção, mas não pensam 
como o servidor irá trabalhar com qualidade”, reclama o secretário -geral da Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), Sérgio Ronaldo da Silva. 
Um dos objetivos do governo é reduzir despesas administrativas. No entendimento da pasta, o home office 
propiciou melhores resultados e entregas. Somente nos quatro meses que os empregados públicos estão  



afastados das repartições por causa da pandemia, foram poupados mais de R$ 800 milhões com gastos 
diversos. Atualmente, a União tem cerca de 600 mil servidores. 
Sérgio critica, por exemplo, a falta de computadores e custeio de internet.  O Metrópoles revelou que o 
governo pediu doação de equipamentos para manter servidores em home office. O Ministério da Economia 
abriu chamamento público para receber computadores, notebooks e tablets.  A campanha arrecadou 1.174 
equipamentos. 
“O foco é economizar a todo custo sem se preocupar com os instrumentos para que o  servidor faça seu 
trabalho com saúde e qualidade”, afirmou o sindicalista. Sérgio afirma que a equipe jurídica da 
confederação vai analisar a instrução normativa que será publicada nesta sexta-feira (31/7) para balizar 
possíveis medidas. 
Além de servidores efetivos, poderão participar do programa ocupantes de cargos em comissão, 
empregados públicos e contratados temporários. Cada órgão definirá, a partir das necessidades, quais 
atividades poderão ser desempenhadas à distância. Caberá ao dirigente máximo de cada pasta autorizar a 
implementação do programa. 
“Acompanhamos experiências no setor público, em empresas privadas e em modelos internacionais. A 
instrução normativa será novo marco legal. O teletrabalho não será uma exceção, mas sim, uma opção. 
Antes da pandemia tínhamos experiências pontuais no poder público e era bastante limitado”, defendeu o  
secretário especial adjunto da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Gleisson Rubin, 
ao anunciar a medida. 
De acordo com dados do Ministério da Economia, 357,7 mil servidores públicos federais estão trabalhando 
em casa, incluindo as instituições da Rede Federal de Ensino. Esse número representa 63% do total da 
força de trabalho da Administração Pública Federal. 
 

Câmara retoma discussão sobre PEC que reduz salário de servidores 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a debater, na semana passada, a proposta de 
emenda à Constituição (PEC) que altera a regra de ouro do orçamento federal.  Ele reuniu o autor da PEC, 
deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), e técnicos do Ministério da Economia para planejar a tramitação da 
matéria. 
“Vamos recolocar a pauta da revisão da despesa pública, do cumprimento das regras fiscais, da 
responsabilidade fiscal de volta para a agenda. No mesmo grau de importância da reforma tributária, da 
reforma administrativa, do meio ambiente, etc”, disse Pedro Paulo ao  Congresso em Foco. 
A movimentação é uma resposta de Maia à pressão para flexibilização do teto de gastos. “Vai ter pressão 
natural da política pela flexibilização do teto, mas acho que vamos ter que mostrar que o equilíbrio das 
contas é o que garante a credibilidade para que a gente possa ter recursos”, disse o presidente da Câmara 
na quinta-feira (30) em seminário promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
A regra de ouro diz que o governo federal não pode usar recursos da máquina pública para o  pagamento  
de despesas, ou seja, proíbe o Executivo de fazer novas dívidas para pagar as antigas.  
A PEC de Pedro Paulo cria gatilhos para que algumas despesas do governo federal deixem de ser 
obrigatórias. Um deles diminui em até 25% o salário de servidores com proporcional redução de jo rnada, 
também há desvinculação de fundos de investimentos e redução de incentivos tributários.  
 

PL dos consignados aprovado no Senado segue sem previsão de análise pela Câmara 
O Projeto de Lei 1328/2020, que trata da suspensão do pagamento de parcelas de empréstimos 
consignados, aprovado no dia 18 de junho no Senado, segue sem previsão de análise pela Câmara dos 
Deputados. O projeto está parado na Mesa Diretora da Câmara por determinação do presidente da Casa, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) desde o dia 22 de junho. A medida alcança quem recebe benefícios previdenciários, 
servidores públicos e trabalhadores do setor privado, ativos e inativos.   
O tema é de extrema urgência dada a crise sem precedentes causada pelo novo coronavírus, que provocou 
uma sobrecarga na renda de muitos servidores tornando-os mantenedores exclusivos do lar, com as 
demissões em massa na iniciativa privada. De acordo com o IBGE, mais de 30 milhões de brasileiros, ou 
14,7% da população têm aposentadoria ou pensão como principal fonte de renda.   
No entanto, o PL não agrada a bancos, governo e o setor financeiro. Vale destacar que, segundo dados do 
Serasa Experian, a concessão de crédito movimentou, em 2019, R$ 191,5 bilhões — 36% a mais que em 
2018.  
O senador Otto Alencar (PSD-BA), autor do projeto, disse na segunda-feira (27), em entrevista à Rádio 
Senado que está conversando com Rodrigo Maia para que o projeto seja votado pelos deputados.  



E as tratativas também acontecem na Câmara. Em audiência com a Fenajufe, no dia 14 de julho, o 
deputado federal e líder do PSB na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon (RJ) afirmou que articula 
para levar o tema ao Colégio de Líderes. No entanto, segundo Molon, Maia tem evitado realizar o encontro  
para ficar “mais dono da pauta”.  
Para o coordenador Isaac Lima, o projeto tem uma grande importância não só para os servidores públicos, 
mas, também, para grande parte da sociedade e, por isso, a Fenajufe está lutando pelo andamento  do PL 
na Câmara. “Neste momento de pandemia em que nós não sabemos o que está por vir e a suspensão 
auxiliará a sociedade de uma forma geral e também os servidores na retomada do crescimento econômico 
do País”, analisa.  
Já o coordenador Roberto Policarpo lembrou, ainda, que vários deputados têm projeto no mesmo sentido e 
reforçou a importância de articulação na Câmara para que o tema avance. “Precisamos de uma mobilização 
forte junto aos deputados, caso contrário, corremos o risco do projeto ser engavetado pelo  Rodrigo  Maia 
que não tem nenhum interesse na pauta”, avalia.  
A Fenajufe, por meio da Assessoria Parlamentar, acompanha de perto as discussões no Congresso sobre o  
tema, além de articular com parlamentares uma resolução rápida com relação a esse projeto neste 
momento de crise. 
 

Calendário de Atividades Virtuais 
➢ 08/08 - Encontro Nacional dos servidores da Cultura/Iphan 

 

 

 

Prezado (a), servidor (a), mantenha seus dados cadastrais 
atualizados. Entre em contato no e-mail: 

cadastrosindsepmg@gmail.com, pelo telefone: 0800-283-1033 

ou com o Núcleo de sua região. 


