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

 Representantes dos servidores se reúnem com Ministério da Economia 
Entidades do Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais – Fonasefe – reuniram-se no dia 03/07, com 
representantes do ministério da Economia, para tratar da pauta de reivindicações protocolada em fevereiro 
deste ano. Pela Fenajufe participação do Coordenador-Geral, José Aristeia. O Ministério da Economia foi 
representado pelo Secretário Nacional de Gestão e Desempenho de Pessoal, Wagner Lenhart.  
Mais uma vez o governo mostrou descaso com a pauta Servidores(as) Federais: Lenhart desconhecia a 
pauta protocolada. Diante da questão, as Entidades reapresentaram o documento e solicitaram rodada de 
negociação.  
O Fonasefe também se manifestou contrário à proposta da Administração de retorno ao trabalho 
presencial, com maior liberdade dos gestores decidirem a forma como se dará. O Forum reafirmou posição 
pela continuidade do teletrabalho, para garantia de segurança do funcionalismo e da comunidade.  
As entidades manifestaram ainda reprovação à medida que simplifica aos servidores, a suspensão do 
desconto da mensalidade sindical, sem aviso prévio ao sindicato.  
A pauta de reivindicações protocolada em fevereiro deste ano e reapresentada nesta sexta-feira, 3, 
estabelece as seguintes demandas:  
 
1 - REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS DO PERÍODO 2010-2019 E PRESERVAÇÃO DO PODER 

DE COMPRA: 
➢ Reposição de 33,9% equivalentes à defasagem salarial de julho de 2010 a dezembro de 2019 para 

os setores que, em de 2015, assinaram acordos de reposição em duas parcelas (5,5% em agosto 
de 2016 e 5% em janeiro de 2017);  

➢ Reposição de 15,9% equivalentes à defasagem salarial de julho de 2010 a dezembro de 2019 para 
os setores que, em de 2015, assinaram acordos de reposição em quatro parcelas (5,5% em agosto 
de 2016, 6,98% em janeiro de 2017, 6,64% em janeiro de 2018 e 6,31% em janeiro de 2019);  

➢ Política salarial permanente com correção das distorções e revisão geral anual que garanta 
reposição das perdas inflacionárias;  

➢ Incorporação de todas as gratificações, respeitados os acordos elencados no item 6.  
 

2 - ISONOMIA DE BENEFÍCIOS E PARIDADE ATIVO-APOSENTADO-PENSIONISTA 
➢ Aplicação do valor de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) "per capita" da União para a 

manutenção de plano de saúde dos servidores;  
➢ Paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas.  
➢ Isonomia salarial e de todos os benefícios entre os poderes; Adoção imediata, em caráter 

emergencial, do valor de R$804,80 (oitocentos e quatro reais e oitenta centavos) como piso para o 
Auxílio-Alimentação, baseado no valor médio praticado pelo mercado para refeição fora de casa, 
que em 2019 foi de R$34,84 (trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) segundo pesquisa 
anual realizada pela ABBT – Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador. 
Considerou-se ainda a correção de 5% sobre o valor médio da última pesquisa, cuja referência é o 
ano de 2019.  

 
3 - DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS 

➢ Contar, no mínimo, em dobro, para redução de tempo de serviço, para efeito de aposentadoria, a 
periculosidade e insalubridade, sem necessidade de perícia técnica individual.  

➢ Extinção do fator previdenciário e da fórmula 90/100;  
➢ Revogação da EC 103/19 (contrarreforma da previdência);  



 
4 - VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E DOS DIREITOS TRABALHISTAS 

➢ Retirada das PECs 186, 187 e 188 apresentadas em novembro de 2019;  
➢ Criação de novas vagas para concurso público pelo RJU (Regime Jurídico Único) e reposição 

imediata de cargos vagos por exoneração, falecimento ou aposentadoria;  
➢ Fim dos cortes no orçamento federal e ampliação do financiamento público para qualificação dos 

serviços e servidores públicos;  
➢ Revogação da EC 95/2016;  
➢ Revogação da Lei 156/2016;  
➢ Revogação da reforma trabalhista - Lei N° 13.467/2017 e da lei de terceirização - Lei N° 

13.429/2017; Revogação da MP 905/2019 – contrato verde-amarelo  
➢ Pela manutenção da estabilidade dos servidores públicos  
➢ Fim da privatização no serviço público.  
➢ Revogação da lei de criação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e 

Organizações Sociais (OS);  
➢ Garantia plena da licença capacitação do servidor público;  
➢ Atualização da tabela dos valores das diárias para viagens a serviço a valores praticados pelo 

mercado, suficiente para cobertura dos custos com hospedagem, alimentação e transporte, bem 
como por fim à diferenciação de valores de acordo com o cargo/função/emprego do servidor 
público. Reestruturação do valor das diárias pagas no serviço público com unificação dos valores de 
forma isonômica para todos os cargos e correção pelos índices de reajuste praticados no mercado. 

➢ Revisão do valor da indenização do transporte.  
 

5 - LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO E MANIFESTAÇÃO 
➢ Liberação de dirigentes sindicais com ônus para o Estado, sem prejuízo das promoções e 

progressões na carreira e demais direitos trabalhistas.  
➢ Revogação do Oficio MPOG 605/16 e garantia da manutenção do servidor liberado para mandato 

classista na folha de pagamento,  
➢ Direito irrestrito de greve e negociação coletiva no serviço público, com base na convenção 151 

OIT;  
 

6 - PELO CUMPRIMENTO DOS ACORDOS ASSINADOS COM O GOVERNO FEDERAL: 
➢ Termos de acordo n° 01, 03, 04, (CONDSEF, FENASPS e CNTSS) 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

21, 22, 23/2015 e 10/16 (CONDSEF e ASMETRO-SN), n° 02/15 (CNTSS e FENASPS), n°05/15 
(FASUBRA), n° 20/15 (ASFOC-SN), n° 28/15 (ASSIBGE), n° 25/15 (UNACON-Sindical), n° 29/15 
(SINPECPF), n°31/15 (SINAL e SINTBACEN) n°02/16 (SINDFISCO-Nacional), n°03/16 
(SINDRECEITA), n°04/16 (S1NAIT), n°05/16 (FENAPRF), n°06/16 (ANFFA-Sindical) e Lei 
13.464/17;  

 
7- IRPF 

➢ Correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 103,87%, referente a 
defasagem calculada pela inflação acumulada no período de 1996 a 2019, conforme estudos do 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco);  

 

Com pandemia, negociação do ACT da Ebserh pode ficar para janeiro de 2021 
A Comissão Nacional do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT da EBSERH terá, nesta segunda-feira (06), a 
5ª reunião de negociação, através de videoconferência, com representantes da Empresa. Depois de 
diversas reuniões, o impasse sobre o adiamento das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
2020/2021 deve ser solucionado nesta segunda.  
Os trabalhadores julgaram que, diante do quadro atual de pandemia do novo coronavírus, não haveria 
tempo hábil para se debater um acordo que envolve 65 cláusulas e muita discordância. Com isso, as 
negociações podem ser adiadas até o dia 31 de dezembro de 2020.  
O Governo federal tenta retirar direitos garantidos em acordos anteriores em um total desrespeito a 
categoria. Do total de demandas propostas pelos trabalhadores, a Ebserh apontou 52 como inviáveis. 
Segundo a empresa, apenas oito estariam em consenso entre empregados e empresa e outras cinco 
seriam negociáveis. Além disso, a empresa disse que não teria nenhum índice de reajuste de salários e 
benefícios a ser apresentado aos trabalhadores.   



Nós não aceitamos retirada de direitos já adquiridos e não poderemos acatar uma negociação onde não 
haja nenhum índice de reajuste salarial. Mas também não podemos negociar em meio a essa pandemia, 
quando estamos tendo que reivindicar a compra de equipamentos de segurança adequado para atender a 
população.   
Na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus, os trabalhadores da Ebserh estão tendo 
que lidar com uma série de dificuldades para atender a população e garantir o mínimo de segurança no 
trabalho. A falta de equipamentos de proteção adequados (EPI's) e a baixa qualidade de alguns desses 
equipamentos são pontos críticos. Mas as preocupações não param aí. 
Na última quinta-feira, 02 de julho, empregados da Ebserh se uniram aos servidores públicos e realizaram 
atos, em diversos estados, em defesa dos serviços públicos. Antes disso, em maio, os trabalhadores já 
haviam entregado uma carta de repúdio à Ebserh e um abaixo-assinado com mais de oito mil assinaturas 
contra o objetivo do governo em retirar direitos trabalhistas. A categoria segue combatendo a Covid-19 
que já contamina cerca de 1,5 milhão de brasileiros e vitimou mais de 61 mil. 
 

Governo publica Manual de Conduta do Servidor Público 
O Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo 
Uebel, publicou no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (6), a Portaria 15.543/2020, que 
divulga o Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal, que orienta os servidores 
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em linguagem clara e acessível, acerca 
do conjunto de condutas esperadas no exercício de suas atribuições, nos termos da legislação vigente. 
De acordo com o Secretário, O espírito que ensejou a edição do presente manual é de que o Executivo 
Federal reforce sua priorização quanto ao acompanhamento e valorização do comportamento profissional e 
cívico, do aprimoramento da cultura de alto desempenho e integridade plena e do fortalecimento da 
confiança da sociedade no serviço público. 
O manual tem como principais objetivos: I – orientar quanto aos princípios e padrões de conduta dos 
agentes públicos civis federais; II – preservar a imagem e a reputação da Administração Pública Federal e 
dos seus agentes públicos; III – contribuir para o cumprimento da missão institucional e para a 
consolidação dos valores ético-profissionais no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal; 
e IV – estimular um ambiente de confiança, responsabilidade, integridade e valorização do trabalho. 
O Manual também traz algumas condutas inadequadas, quais sejam: utilizar-se do cargo, função, posição 
ou da influência, ainda que indiretamente, para obter qualquer favorecimento, para si, para grupo ou 
carreira da qual faça parte ou para outros particulares; prejudicar, deliberadamente, outros agentes 
públicos ou cidadãos, sem a existência de elementos probatórios; ser solidário ou conivente com erro; 
valer-se de artifícios para retardar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, 
causando-lhe dano moral ou material; entre outras. 
De acordo com a Portaria, que entra em vigor em 3 de agosto do corrente ano, será enviada cópia 
eletrônica do Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal a todo servidor ativo 
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, por meio do e-mail institucional e de 
todos os canais de comunicação do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE), inclusive SIGEPE Mobile. 

 
Aposentados e Pensionistas da União terão novas regras da prova de vida 

A partir de 3 de agosto, entram em vigor as novas regras do Ministério da Economia para a 
comprovação de vida dos Aposentados e Pensionistas da União, assim como também os anistiados políticos 
civis. A principal novidade é a autorização para que a comprovação seja feita por meio de biometria ou 
aplicativo móvel. 
A mudança foi publicada em 17 de junho no Diário Oficial da União, na Portaria nº 244/2020. Entenda 
como vai funcionar e a quem as normas se aplicam. 
 

NOVAS REGRAS DA PROVA DE VIDA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 
Com a atualização das normas, ficou revogada a Portaria nº 363/2016, do extinto Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Segundo as antigas regras, os beneficiários com moléstias 
graves ou impossibilidades de locomoção precisariam fazer a comprovação de vida por meio de visita 
técnica.   
A Portaria nº 244/2020 substituiu a anterior, atualizando as regras para admitir o uso de novas 
tecnologias. Isso permitirá que todos os beneficiários, ainda que estejam no exterior, sem condições de 
deslocamento ou com outras dificuldades, possam ter acesso ao serviço com facilidade. 
 



O que muda? 
O novo mantêm a obrigatoriedade da comprovação de vida de aposentados e pensionistas da União, que é 
realizada anualmente, no mês de aniversário do beneficiário. Essa continua sendo uma condição para 
recebendo a aposentadoria, pensão ou reparação econômica. 
O procedimento ainda exige o comparecimento pessoal do beneficiário, ou do representante legal ou 
voluntário. Agora, no entanto, o ato poderá ser realizado por meio de biometria ou pelo celular, se a 
tecnologia estiver disponível. 
Os procedimentos serão regulamentados pelo Ministério da Economia, por meio do Sistema de Pessoal Civil 
da Administração Federal (SIPEC). O órgão será responsável por estabelecer as diretrizes válidas para 
beneficiários em todas as situações. 
 
Vantagens para os Aposentados e Pensionistas da União 
Segundo o Ministério da Economia, as mudanças visam integrar os sistemas de comprovação de vida do 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 
Assim, os beneficiários que recebem pelos dois regimes poderão fazer a prova de fé uma única vez. Quem 
recebe mais de um benefício em bancos diferentes também poderá fazer a prova de vida apenas em um 
deles. 
O normativo também autoriza a utilização de biometria em aplicativos mobile e em terminais de 
autoatendimento bancário, se for possível ao beneficiário, com o objetivo de facilitar o acesso ao serviço. 
 
Prova de vida presencial 
Caso necessário ou se assim o preferir, beneficiários poderão continuar fazendo a comprovação de vida 
presencialmente. Também caberá ao Sipec definir e divulgar os locais onde o procedimento presencial será 
realizado. 
O recadastramento é feito em qualquer agência bancária da instituição em que o segurado recebe 
provento ou benefício. É preciso apresentar documento atualizado com foto. 
Geralmente, a atualização ocorre no mês do aniversário do beneficiário. Em março deste ano, no entanto a 
exigência de comprovação de vida presencial foi suspensa por 120 dias, em razão da pandemia. 
 
Demais atualizações cadastrais continuarão a ser feitas pelo SIGEPE 
Outras consultas e atualizações de dados continuarão disponíveis online por meio do Sistema de Gestão de 
Pessoas do Governo Federal (SIGEPE). A plataforma oferece acesso a contracheques, informações 
cadastrais, margens consignáveis, entre outras opções. 
A ferramenta também permite preencher o formulário de declaração de vida, como forma de facilitar e 
agilizar o serviço. O Sigepe pode ser acessado pelo site ou por aplicativo. 
 
A quem as novas normas se aplicam? 
Segundo a nova portaria, as regras são válidas a Aposentados e Pensionistas da União, que recebem 
proventos à conta do Tesouro Nacional, assim como também anistiados políticos e seus Pensionistas. 
Todos aqueles que têm a folha de pagamento emitida pelo Sistema Integrado de Administração de Pessoal 
(SIAPE) terão que seguir a norma. No total, cerca de 700 mil pessoas serão impactadas pelas mudanças. 
O SIPEC definirá o local onde será realizada a comprovação de vida, a forma de divulgação e as 
tecnologias a serem utilizadas, além de editar as normas complementares necessárias ao cumprimento da 
portaria. 
 
Sem a prova de vida, benefícios podem ser suspensos 
A atenção com a comprovação de vida precisa ser sempre redobrada, já que os beneficiários que não 
efetuarem o procedimento no período correspondente serão notificados. Se não cumprirem o prazo, 
poderão ter o pagamento do provento, pensão ou reparação econômica suspenso. 
Nesse caso, o reestabelecimento fica condicionado à realização da prova de fé e terá efeitos retroativos, 
contando a parir da primeira folha de pagamento disponível para inclusão. 
 

 
 
 


