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

 
PEC da reforma administrativa prioriza o ajuste fiscal e retira direitos dos servidores 

Após adiamentos, embates e incertezas, o Ministério da Economia apresentou a Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) da reforma administrativa nesta quinta-feira (3/9). A medida altera pontos como estabilidade, salários e 
regime de contratação. 
Além das mudanças nos benefícios, há alterações nas formas de vínculo com a Administração Pública e repercussões 
na estabilidade. A proposta sugere a exigência de dois anos em vínculo de experiência, com desempenho 
satisfatório, antes de estabelecer a estabilidade para os servidores. 
A reforma do governo sugere que os servidores públicos tenham estabilidade após três anos de trabalho, e apenas 
para parte das carreiras. O ingresso por concurso público terá vínculo de experiência que varia de um a três anos e 
somente as carreiras típicas de estado terão estabilidade.  
A reforma administrativa ainda precisa ser analisada e aprovada pela Câmara e pelo Senado para virar lei. Por se 
tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), precisa ser aprovada por 2/3 de cada Casa em dois turnos 
de votação. 
O texto enviado pelo governo modifica as regras somente para os futuros servidores do poder Executivo federal. Não 
afeta os atuais servidores nem os profissionais do Legislativo e Judiciário. 
 
Concurso público 
A reforma administrativa do governo federal quer mudar o período de estágio probatório para “vínculo de 
experiência”, em que apenas os mais bem avaliados ao fim desse tempo serão efetivados. 
O estágio probatório é o período em que o servidor público tem o desempenho avaliado, onde será verificado se 
possui capacidade para o desempenho do cargo efetivo no qual ingressou por força de concurso público. 
Agora, de acordo com o Ministério da Economia, o “vínculo de experiência”, que vai entrar no lugar do estágio 
probatório, será “etapa intermediária entre as provas do concurso público e a efetividade nos cargos”.  
Na prática, só os mais bem avaliados durante “vínculo de experiência” serão efetivados. Isso porque o concurso 
público não vai dar mais direito automático ao cargo. Essa etapa será de, no mínimo, dois anos. 
 
Novo serviço público ou desmonte do serviço público? 
Mexer no mecanismo da estabilidade – mesmo que apenas para futuros servidores –, alterar progressão das 
carreiras e mudar estrutura dos salários, regulamentar lei de greve e arrochar avaliações de desempenho envolve 
interesses e variáveis que não combinam e colocam em lados antagônicos servidores, governo e parte do Congresso. 
Para isso, governo prepara a divisão da proposta em ao menos três fases. 
Agora, com o apoio da maioria do Congresso, o governo acredita na aprovação ainda em 2020. O texto sempre foi 
defendido por Guedes como um dos passos para destravar a economia nacional. O governo trabalha para criar um 
consenso entre parlamentares e técnicos para que o texto não seja desfigurado.  
Para o deputado Professor Israel Batista (PV-DF), presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, a 
reforma projetada como está penaliza o servidor e prioriza somente o ajuste fiscal. 
“É importante fazer uma discussão séria baseada em evidências, porque o que está em questão são os rumos do 
serviço público no Brasil”, defende o parlamentar, que lidera um grupo de 235 deputados e seis senadores de 23 
partidos. 
Israel Batista defende  ainda que a reforma deve aperfeiçoar o funcionalismo e construir um consenso. “Não vamos 
aceitar precarização da relação de trabalho com contratos terceirizados, perda de direitos e remuneração, risco à 
estabilidade e caça às bruxas”, finaliza. 
 
Redução do número de carreiras 
Em uma das fases, a proposta é de redução do número de carreiras para algo entre 20 e 30. Hoje, são 117, 
agrupando quase 2 mil cargos diferentes. 
A intenção é enxugar ao máximo a estrutura da Esplanada dos Ministérios, de forma que o Ministério da Economia 
possa levar adiante uma política mais forte de meritocracia afim de acabar com as distorções hoje existes. “Nosso 
objetivo é transparência e eficiência”, diz o técnico. 



Muito do que o governo vai propor já foi tentado no governo de Michel Temer, quando Dyogo Oliveira era ministro 
do Planejamento. Por pressão dos servidores e falta de apoio político, os projetos nunca foram adiante. 
Desta vez, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita que conseguiu convencer Bolsonaro de que a reforma 
administrativa é vital para enxugar a máquina pública e abrir espaço para gastos que possam alavancar à 
candidatura do presidente à reeleição em 2022. 
 
Contratações temporárias 
Outro fator crucial é a flexibilização de contratações temporárias. “Relativizar esse ponto, como parece ser a 
inclinação do governo, significa precarizar o serviço público, favorecendo a ingerência política e o aparelhamento da 
máquina pública por apaniguados partidários”, afirma o presidente do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de 
Estado (Fonacate), Rudinei Marques. 
O governo federal pretende gastar R$ 1,5 bilhão com a contratação de 10,5 mil temporários por um prazo de 30 
meses. No primeiro semestre deste ano, esse tipo de contratação superou em 33% a de estatutários. A medida é 
defendida por Guedes como forma de enxugar o funcionalismo público. 
 
Salário  
O governo federal optou por fatiar a reforma administrativa e, com isso, pontos específicos da proposta serão 
alterados com leis posteriores à aprovação do teto base. Um dos exemplos é a mudança de salários. 
Apesar de defender o corte na remuneração para aproximar os vencimentos do funcionalismo com o praticado na 
iniciativa privada, a reforma blinda servidores de carreiras típicas de Estado de qualquer medida de redução de 
jornada e salário. 
A lista dessas carreiras ainda seria regulamentada por meio de uma lei complementar. Hoje, ela inclui diplomatas, 
auditores da Receita Federal, entre outros servidores. 
 
Demissão por baixo desempenho 
A reforma administrativa propõe que demissões de servidores públicos também ocorram por desempenho 
insuficiente. A medida precisa de regulamentação, que deve ser entregue na chamada Fase II da reforma, ainda 
sem data definida para ocorrer. Atualmente, os desligamentos ocorrem somente por sentença judicial transitada em 
julgado e por infração disciplinar. 
O Ministério da Economia explica que no governo federal, em 2018, foram desligados 388 servidores (0,07% da 
força de trabalho). O modelo, segundo a pasta, é engessado e mantém servidores em atividades nas quais não há 
mais demanda.  
Além da PEC, o governo dividiu a reforma em três partes. O governo apresentará projetos de lei e projetos de lei 
complementar para regulamentar a gestão de desempenho, consolidação de cargos e gratificações, diretrizes de 
carreiras, arranjos institucionais e ajustes no estatuto do servidor. 
 
Novos Vínculos  
Na prática, o governo federal cria cinco formas de contratação. As modalidades variam de postos com mais 
garantias, como estabilidade, até cargos mais esporádicos, como temporários. 
Se as mudanças forem aprovadas pelo Congresso, duas categorias de futuros servidores poderão ser demitidas. Eles 
não terão a chamada estabilidade, que vai ficar restrita às carreiras de Estado. 
A ideia é que servidores de cargos administrativos e técnicos tenham um contrato de trabalho com tempo 
indeterminado, sem garantia de estabilidade, como ocorre na iniciativa privada. 
Aqueles que entrarem no serviço público por seleção simplificada terão vínculo com prazo determinado. Isso inclui 
cargos de liderança e assessoramento. 
 
Três fases 
A reforma administrativa do governo federal, batizada de Nova Administração Pública, que mexe na carreira de 
novos servidores, vai ser entregue ao Congresso Nacional em três fases. 
A primeira fase projetada é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tem como foco o novo regime de 
vínculos e modernização organizacional da Administração Pública, mexendo em princípios mais gerais do serviço. 
A segunda etapa é um conjunto de projetos de leis que, segundo o Ministério da Economia, “vão trazer atualizações, 
ajustes e melhoramentos em diversas áreas”, não somente da gestão de pessoas, mas também da parte 
operacional. 
No total, são seis projetos: PLP e PL de Gestão de Desempenho; PL de Consolidação de Cargos, Funções e 
Gratificações; PL de Diretrizes de Carreiras; PL de modernização das formas de trabalho; PL de Arranjos 
Institucionais; e PL de Ajustes no Estatuto do Servidor.  
A terceira fase, que é a regulamentação de um projeto de lei complementar, vai acontecer após a publicação do 
Congresso Nacional, e a ideia será estabelecer um novo marco regulatório das carreiras. 
 
Servidor poderá acumular cargos  



A reforma administrativa permitirá ao servidor público acumular mais de um cargo. A mudança faz parte da 
simplificação das regras de acumulação de cargos. Segundo o Ministério da Economia, o servidor poderá ter dois 
empregos quando houver compatibilidade de horário. Com isso, uma pessoa poderá despachar em um órgão público 
durante o dia e dar aulas em uma universidade à noite, por exemplo. Há uma exceção: ocupante de cargo típico de 
Estado, apenas para docência ou profissão de saúde.  
Segundo o governo, a mudança torna mais competitivo o processo, valorizando o mérito do servidor. Isso, em tese, 
traria melhor aproveitamento da força de trabalho. 
 
Fim da aposentadoria compulsória  
A reforma administrativa do governo federal extingue a aposentadoria compulsória como forma de punição 
a servidores públicos que cometeram alguma irregularidade. 
Atualmente, servidores públicos podem se aposentar de forma compulsória, após serem alvo de processo 
investigativo que apura infração disciplinar. 
 
Parlamentares, Magistrados e Promotores 
A proposta de reforma administrativa não abrange parlamentares, magistrados e promotores. De acordo com o 
governo, esses são membros de poderes e têm regras diferentes dos servidores comuns. A reforma também não 
valerá para militares, que também seguem normas distintas.  
"No Judiciário, os membros do poder são os que integram a magistratura, juízes, desembargadores, ministros dos 
tribunais superiores. No Ministério Público, são os promotores, procuradores. No Legislativo, são os parlamentares. 
Esses são membros do poder que são regidos por estatuto próprio. O que estamos apresentando na PEC é o que é 
aplicado a servidores dos poderes executivos, legislativos, judiciário da União, estados e municípios", afirmou o 
secretário-adjunto de Desburocratização do Ministério da Economia, Gleisson Rubin. 
 
Resistência 
Entidades que representam os servidores organizam uma campanha nacional contra a reforma. “O governo chama 
de reforma administrativa, mas, na nossa visão, reforma é para melhorar. Quando reformamos a nossa casa, 
fazemos melhorias. Não me parece ser o intuito do governo”, critica o secretário-geral da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), Sérgio Ronaldo da Silva. Ele completa: “Não se pode na 
campanha defender corte de direitos e depois dar tapinha nas costas dos servidores na eleição”. 
Estabilidade e redução de salários são os pontos cruciais. “Faremos uma análise do conjunto da obra e 
acompanharemos como o Congresso irá tratar o tema. Vamos enfrentar o desafio da retirada de direitos”, pondera.  
“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”, complementou. 
 

VEJA OS PRINCIPAIS PONTOS PREVISTOS PARA A REFORMA 
ADMINISTRATIVA: 

➢ Estabilidade: fim da estabilidade para novos servidores, exceto em certos casos, para carreiras 
consideradas de Estado. 

➢ Carreiras: redução significativa do número de carreiras, que hoje ultrapassa 300. A estimativa é de que não 
passem de 30. 

➢ Progressão: fim da progressão automática por tempo de serviço. 
➢ Vínculo: exigência de dois anos em vínculo de experiência com desempenho satisfatório antes de estar 

investido em cargo público e começar o estágio probatório de um ano para os cargos típicos de Estado. 
➢ Contratação: criação de contrato de trabalho temporário e estímulo à contratação pela CLT por concurso. 
➢ Salários: aproximação entre os salários do funcionalismo e os do setor privado; redução dos salários de 

entrada e ampliação do prazo para chegar ao topo da carreira; vedação da incorporação de cargos em 
comissão ou funções de confiança à remuneração permanente; vedação de redução de jornada sem redução 
da remuneração. 

➢ Férias: vedação de mais de 30 dias de férias por ano. 
➢ Lei de greve: regulamentação da lei de greve no setor público, prevista na Constituição, com normas 

dificultando paralisações. 
➢ Regras: criação de novo Código de Conduta para o funcionalismo; vedação da aposentadoria compulsória 

como modalidade de punição. 
➢ Desempenho: regulamentação da avaliação de desempenho, também prevista na Constituição, e 

implantação de sistema adicional de avaliação, além do concurso, para certas carreiras. 
➢ Executivos: adoção de novo sistema de avaliação e seleção de altos executivos para o setor público. 

 
 

 



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). 

 

SINDSEP-MG perde um de seus ex-diretores: Evando José da Silva 

 
É com pesar que informamos o falecimento do ex-diretor do SINDSEP-MG e servidor aposentado da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Evando José da Silva, no dia 03 de setembro, por complicações causadas 
pela Covid-19. Evando deixa três filhas.  
Evando iria completar 74 anos no próximo dia 08/09 e desde 1990 era filiado ao Sindicato. O companheiro 
ingressou no serviço público em 1968, como Técnico de Laboratório, e aposentou-se em 1993. 
Evando participou de cinco gestões da direção do SINDSEP-MG (1992/1994; 1994/1996; 1996/1998; 98/2000; 
2000/2002) e também da Condsef.  Na Associação dos Servidores da CNEN (ASSEC-MG), participou das 
gestões de 1986/1988; 1991/1992 e 1993/1994. Sua trajetória de lutas foi marcada pela defesa incansável do 
Movimento Sindical e em especial dos servidores da Carreira de Ciência e Tecnologia. 
Neste momento de perda, nos solidarizamos com os seus familiares, amigos e companheiros de luta! 
Companheiro Evando, presente! 
 
“Conheci o companheiro Evando José da Silva em 1979, quando ingressei na antiga Nuclebrás e ele já fazia 
parte do quadro do Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR). Ele foi um dos fundadores, que ajudou a construir 
o SINDSEP-MG e foi atuante na CONDSEF em Brasília. Ele sempre esteve atuante nas lutas em prol dos direitos 
dos servidores. Fará muita falta”! José de Arimatéia Leite de Menezes, diretor da Secretaria de 
Comunicação e Imprensa do SINDSEP-MG. 
 


