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

Maia defende corte no salário de servidor para prorrogar auxílio emergencial 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira (9) que não tem problema em 
debater redução no salário dos parlamentares, mas defendeu participação de todos os Poderes para 
compensar a prorrogação da renda emergencial. “Eu tenho defendido quase que sozinho a necessidade 
dessa repactuação”, disse ele em referência ao corte da remuneração do funcionalismo público. “Se todos 
os Poderes topassem cortar um percentual para garantir os R$ 600, eu tenho certeza que o Parlamento vai 
participar e vai defender”, afirmou. 
Hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o governo vai apoiar a prorrogação do auxílio 
emergencial por mais dois meses. O valor do benefício proposto pelo governo, no entanto, será reduzido à 
metade, ficando em R$ 300. Maia avaliou que qualquer redução do valor do auxílio precisa passar pelo 
Congresso. 
Segundo o presidente da Câmara, a produção de um programa de renda mínima permanente, unindo 
diferentes programas assistenciais já existentes, não sai “da noite para o dia”. Na visão dele, esse debate, 
que ainda está muito incipiente, leva um tempo e vai continuar depois da pandemia. 
Sobre novo adiamento da votação do projeto das fake news no Senado, Maia afirmou que ainda não existe 
um texto bem organizado. “Nós precisamos de um projeto que tenha efetividade. A nossa urgência tem 
que ser convergente com um bom texto, que garanta liberdade de expressão, que responsabilize as 
plataformas e garanta mais transparência na divulgação dessas informações falsas”, ponderou. 
 
Reforma tributária 
“Se todos não tiverem dispostos a contribuir, fica parecendo que nós vamos colocar todo o sacrifício da 
sociedade na mão dos trabalhadores e dos servidores públicos”, disse Maia. Ele defendeu que também 
haja sacrifício dos empresários na reforma tributária para não parecer que o Congresso e o governo 
querem apenas o sacrifício da classe média e dos trabalhadores. 
Na avaliação de Maia, na reforma da Previdência, a maior cota de sacrifício foi feita pelos servidores 
públicos e trabalhadores mais pobres. Na reforma administrativa, ele avalia que o sacrifício maior virá dos 
servidores públicos e na tributária, o sacrifício deverá incidir em maior medida sobre os empresários. 
Maia disse que a Câmara não irá votar “em nenhum momento” aumento de carga tributária, pois ninguém 
tem condição de pagar mais impostos depois da pandemia. Ele afirmou que a discussão do imposto sobre 
a renda é importante, pois há distorções e a tributação é maior sobre a base da sociedade do que sobre a 
elite. 
“Esse debate precisa ser feito”, disse ele, citando que a discussão sobre impostos sobre bens e serviços já 
está em debate. “Em algum momento próximo nós voltaremos ao funcionamento da comissão mista”, 
afirmou, sem citar previsão de data. 
Sobre a medida provisória que estabelece um programa emergencial de acesso a crédito (MP 975/2020), 
Maia afirmou que está conversando com os bancos e trabalhando em conjunto para definir a 
regulamentação do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI). “É importante para os bancos que eles 
colaborem”, disse ele. Segundo ele, até a próxima segunda-feira (15) será escolhido um relator. 

 
Adicional de insalubridade para profissionais de saúde pode ser elevado 

Tramita na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 2494/2020 que determina que o adicional de 
insalubridade devido aos empregados dos estabelecimentos de saúde corresponderá, excepcionalmente, a 
50% sobre o salário durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus. O Congresso Nacional 
reconheceu estado de calamidade pública no País em decorrência da Covid-19. 



O texto em tramitação na Câmara dos Deputados lembra que, conforme a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT – Decreto-lei 5452/43), esses trabalhadores recebem atualmente um adicional de, no 
máximo, 40% sobre o salário mínimo vigente – assim, essa bonificação é equivalente hoje a R$ 418, 
qualquer que seja a remuneração mensal. 

 

 Como pedir concessão e prorrogação do auxílio-doença durante pandemia 
Muitos segurados estão com dúvidas sobre a concessão e prorrogação do auxílio-doença, devido à 
suspensão do atendimento presencial nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
provocada pela pandemia de covid-19. A Secretaria de Previdência selecionou, por meio das redes sociais e 
dos comentários da página eletrônica, as dez perguntas mais frequentes feitas pelos segurados sobre a 
perícia médica. 
A prorrogação será feita automaticamente pelo INSS enquanto durar a pandemia, e o segurado recebe 
antecipação no valor de um salário mínimo (R$ R$ 1.045) por até três meses. O restante do valor, para 
aqueles com direito a mais de um salário mínimo, será pago posteriormente, após a reabertura das 
agências do INSS, quando serão emitidas as orientações de como proceder para solicitar a diferença de 
valores. Confira as perguntas e respostas feitas pela secretaria: 
 
Como sei se tenho direito ao auxílio-doença? 
Para ter direito ao auxílio-doença, o segurado deve ter contribuído para a Previdência Social por, no 
mínimo, 12 meses. No entanto, se o afastamento for decorrente de acidente de trabalho, não há carência 
para receber o benefício. Confira mais detalhes no site do INSS. 
 
Como faço para receber auxílio-doença enquanto as agências do INSS estiverem fechadas por 
causa da pandemia do coronavírus? 
Neste momento em que há suspensão do atendimento presencial, bem como da perícia médica, quem 
requerer o auxílio-doença deve enviar o atestado médico pelo Meu INSS, site ou aplicativo, para que seja 
feita a antecipação no valor de R$ 1.045. Caso o atestado esteja em conformidade, após verificação pela 
perícia médica federal, o INSS faz o processamento do pedido e procede com o pagamento da antecipação 
do benefício, que será feito junto com o calendário de pagamento mensal. O INSS tem um passo a 
passo de como enviar o atestado. 
 
Fiz perícia antes do fechamento das agências do INSS, mas não recebi o resultado. Como 
saberei se tenho direito ao benefício? 
O segurado que faz qualquer requerimento ao INSS deve acompanhar o status da análise do benefício pelo 
Meu INSS ou pela central telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. 
 
Tinha perícia agendada, mas foi cancelada por causa do fechamento das agências. O que faço? 
Basta entrar no aplicativo Meu INSS para fazer o envio do atestado médico, caso o segurado queira 
solicitar a antecipação do auxílio-doença, no valor de R$ 1.045. 
 
Como faço para registrar o atestado médico? 
Acesse o Meu INSS ou use o aplicativo para celular e selecione a opção “Agendar Perícia”. Selecione 
“Perícia Inicial” e quando aparecer a pergunta “Você possui atestado médico?”, responda sim e anexe no 
portal. 
 
Preciso prorrogar meu auxílio-doença. O que devo fazer? 
Em atendimento à Ação Civil Pública nº 2005.33.00.020219-8, os pedidos de prorrogação de auxílio-doença 
serão feitos automaticamente pelo INSS enquanto durar o fechamento das agências, em função da 
Emergência de Saúde Pública de nível internacional decorrente do coronavírus. A regra está prevista na 
Portaria 552. De acordo com a portaria, os pedidos de prorrogação serão efetivados de forma automática a 
partir da solicitação, por 30 dias, ou até que a perícia médica presencial retorne, limitado a seis pedidos. 
Para resguardar o direito do segurado, o INSS também informa que prorrogará automaticamente aqueles 
auxílios que foram concedidos por decisão judicial, ou em que a última ação tenha sido de 
estabelecimento, ou ainda, por meio de recurso médico. 
 
Por quanto tempo posso receber a antecipação de um salário mínimo? 



A antecipação para o auxílio-doença, no valor de R$ 1.045, será paga pelo período de três meses, incluindo 
as possíveis prorrogações. 
 
Meu auxílio-doença foi prorrogado automaticamente, mas já estou apto para voltar ao 
trabalho. Como cancelo a prorrogação? 
Nesses casos o segurado que teve a antecipação liberada, mas está apto para retornar ao trabalho, deve 
solicitar a alta a pedido, para que seja suspensa a antecipação do benefício. 
 
Recebi um salário mínimo de antecipação, mas meu auxílio-doença teria um valor maior. Vou 
receber a diferença? 
Se o segurado tiver direito a um benefício maior do que R$ 1.045, após a reabertura das agências do INSS 
serão emitidas as orientações de como proceder para solicitar a diferença de valores. 
 
Serei comunicado caso tenha que comparecer a uma perícia médica para manter o benefício 
ou receber o complemento do valor devido? 
Quando houver o retorno do atendimento presencial, o INSS notificará os segurados sobre os 
procedimentos necessários para realização de perícia. Isso acontecerá pelo Meu INSS ou por contato 
telefônico feito pelos atendentes da Central 135. Por isso, é importante manter todos os dados de contato 
atualizados. Basta acessar o Meu INSS e conferir se os contatos telefônicos e e-mail estão corretos. Além 
disso, toda informação importante para o segurado do INSS é publicada na página oficial do órgão. 
 

 
 

  
 
 


