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

 
Governo Bolsonaro vai ampliar home office de servidores 

O home office de servidores foi imposto à maioria dos órgãos federais por conta da pandemia do 
coronavírus. A experiência é considerada positiva, e, agora, o governo Bolsonaro está preparando um ato 
para regulamentar essa modalidade de trabalho na administração pública. Técnicos do Ministério da 
Economia se debruçam na elaboração de uma instrução normativa que vai ampliar o teletrabalho para 
o funcionalismo da União. 
Conforme informou à coluna o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do Ministério da 
Economia, Wagner Lenhart, em 25 de maio, o trabalho remoto veio para ficar. Na ocasião, ele disse que o 
tema seria enfrentado e que os bons resultados observados nesse período reforçou a ideia.  
Os trabalhos estão sendo comandados pelo secretário adjunto da SGP, Fábio Teizo, que, em reunião ontem 
com o Fórum Permanente das Carreiras de Estado (Fonacate), disse ser possível "conjugar produtividade 
com melhoria na qualidade de vida dos servidores". 
 
Saúde e segurança não serão alcançadas 
A ampliação do teletrabalho no serviço público federal vai respeitar as características de cada função. Áreas 
de saúde e segurança, por exemplo, cujas atividades são necessariamente presenciais não serão alcançadas 
por essa proposta. Pelo menos foi essa a garantia dada pelo secretário Wagner Lenhart e o que também vem 
sendo discutido pelos técnicos do governo com as categorias. 
 

Entidades de C&T vão discutir retorno ao trabalho presencial e manutenção do home 
office com Ministério 

No dia 09/07 foi realizada uma reunião com as entidades que compõem o Fórum de C&T. Na pauta, o 
retorno ao trabalho em tempos de crescimento das contaminações e a perenização e precarização do 
trabalho remoto durante e após a pandemia. 
Durante a reunião ficou claro o consenso de que o trabalho remoto é uma realidade no serviço público, 
porém, são necessários mecanismos de proteção legal aos servidores, para que não haja distorções nas 
relações e condições de trabalho. 
Sobre o retorno ao trabalho presencial foi tratada a Portaria 2858/2020 do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI) que estende o trabalho remoto até o dia 09/08. Para as entidades representantes do 
Fórum é necessário reunir dados sobre as condições e situações das cidades e estados face à pandemia, bem 
como os dados e posições dos grandes especialistas sobre infectologia, biosegurança e condições sanitárias 
nos locais de trabalho, quando da discussão do tema junto ao  MCTI.  A reunião com representantes do 
MCTI acontece no dia 15/07. 

 

Recadastramento de servidores aposentados está suspenso 

O recadastramento anual de servidores aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis, está suspenso 
até 30 de setembro de 2020, é o que estabelece a Instrução Normativa nº 52, de 6 de junho de 2020, que 
alterou a Instrução Normativa nº 22, de 18 de março de 2020, que havia suspendido o recadastramento 
anual obrigatório por 120 dias até 16 de julho de 2020, como medida de proteção no enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. 
O objetivo da prorrogação é reduzir a possibilidade de contágio dos beneficiários que fazem o processo de 
recadastramento anual. 
No entanto, os beneficiários que, excepcionalmente, tiveram o pagamento suspenso antes da publicação da 
IN 22 podem solicitar, conforme Instrução Normativa nº 29, de 1º de abril de 2020, o seu restabelecimento. 
Basta acessar o Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe) e selecionar, em Requerimento, o 



documento Restabelecimento de Pagamento Covid-19. O beneficiário receberá um comunicado do 
deferimento ou não do seu requerimento por e-mail enviado automaticamente pelo Sigepe. 
 

 
A Unidade de Gestão de Pessoas de cada órgão e entidade da Administração Pública Federal, a partir da 
confirmação do deferimento, deverá realizar o restabelecimento excepcional, obedecendo ao cronograma 
mensal da folha de pagamento. 
A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, órgão central da gestão de 
pessoas da Administração Pública Federal, estabelecerá, posteriormente, o prazo e a forma para realização 
da comprovação de vida daqueles que foram contemplados na suspensão do recadastramento anual, assim 
como dos que tiveram o pagamento excepcionalmente restabelecido por solicitação via Requerimento do 
Sigepe. 
Após o dia 30 de setembro, caso a suspensão não seja prorrogada, algumas alterações da portaria 
continuem valendo como forma de dinamizar o processo de prova de vida. Hoje, mais de 700 mil servidores 
aposentados e pensionistas recebem benefícios por meio do Sistema Integrado de Administração de 
Recursos Humanos (Siape).  
As medidas se aplicam também a anistiados políticos civis e seus pensionistas incluídos na Lei 10.559 de 13 
de novembro de 2002. Todos estavam com dificuldades para fazer o recadastramento no mês do seu 
aniversário por causa da pandemia do coronavírus.  
 

Ministério da Saúde só atinge 20% da capacidade de testes 
Depois de mais de quatro meses de pandemia no País e sucessivas promessas do Ministério da Saúde de 
realizar testagem em massa para conter a Covid-19, o Brasil só conseguiu atingir 20% da capacidade de 
exames prevista para o período de pico. 
Além de distribuir menos testes do que o projetado, o governo Jair Bolsonaro também tem feito entregas de 
kits incompletos, sem um dos reagentes essenciais para processar as amostras, denunciam secretarias de 
saúde. 
O Ministério diz já ter iniciado a compra de 15 milhões de unidades do reagente em falta e culpa a escassez 
global de insumos como entrave para a ampliação do diagnóstico. 
Em maio, o então secretário de vigilância em saúde do ministério, Wanderson de Oliveira, declarou que a 
meta era realizar 70 mil exames de RT-PCR por dia nos laboratórios públicos do País durante o período “mais 
crítico da doença” que, segundo ele próprio, deveria acontecer em junho. Embora a projeção de mais casos 
tenha se confirmado, a rede de laboratórios públicos centrais (Lacens) fechou o mês passado com média de 
apenas 14,5 mil testes diários ou 20,8% do previsto, segundo dados do último boletim epidemiológico do 
ministério. 
 

Mais de 200 entidades pedem derrubada de vetos à proteção indígena e quilombola 
Após o presidente Jair Bolsonaro vetar 22 pontos do projeto de lei (PL) 1142/2020, que previa proteção aos 
povos indígenas e quilombolas durante a pandemia da covid-19, uma carta assinada por 202 entidades, 
entre frentes parlamentares, partidos e instituições da sociedade civil, foi protocolada no Senado Federal, 
solicitando uma sessão do Congresso para a derrubada desses vetos. 
"Os vetos, que denotam desconhecimento e racismo estrutural, pretendem neutralizar a efetividade da nova 
Lei, que dispõe sobre medidas de proteção social para prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 
nos territórios indígenas, e de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais 



povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento desse vírus invisível e mortal. Trata-se de afronta 
autoritária à Constituição Federal e à decisão soberana do Congresso Nacional, que aprovou nas duas casas 
legislativas, quase por unanimidade o Projeto de Lei", diz o documento. 
O documento alerta que ao todo, mais de 13 mil indígenas já foram infectados pela covid-19, e 461 
morreram. A pandemia já chegou para 127 povos, conforme o Comitê Nacional de Memória e Vida Indígena. 
Entre os quilombolas existem 3.034 infectados e 131 óbitos, monitorados pela Coordenação Nacional de 
Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq). 
"Senhor Presidente, Senador Davi Alcolumbre, considerando que há quatro meses essas comunidades 
enfrentam a pandemia com cada vez mais contaminados e mortes em seus territórios, e confiando na vossa 
sensibilidade, vimos solicitar a realização de sessão do Congresso Nacional na próxima semana, para que os 
vetos ao PL 1142 sejam analisados e derrubados, contribuindo assim para salvar vidas dos povos indígenas, 
quilombolas, pescadores artesanais e demais povos e comunidades tradicionais do nosso país", finaliza a 
carta. 
Dentre os vetos de Bolsonaro, está a exigência de fornecimento de acesso a água potável e distribuição 
gratuita de materiais de higiene, limpeza e de desinfecção para as aldeias indígenas. Ele também barrou a 
obrigatoriedade de o Executivo liberar verba emergencial para a saúde indígena, instalar internet nas aldeias 
e distribuir cestas básicas. 
O presidente também vetou o dispositivo que exigia que o governo facilitasse aos indígenas e quilombolas 
acesso ao auxílio emergencial e executasse ações para garantir a essas comunidades a instalação 
emergencial de leitos hospitalares e de terapia intensiva, com o fornecimento de ventiladores e máquinas de 
oxigenação sanguínea. 
 

 


