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

Militares baixam linha dura no Ministério da Saúde e avisam que vão vasculhar redes 
sociais de servidores 

O Ministério da Saúde encaminhou a todos os servidores da pasta um e-mail com “Dicas de ética” 
que devem ser seguidas nas redes sociais. Em um dos pontos, o ministério deixa claro que 
passará a monitorar tudo o que é publicado. 
“Quem vê seu perfil ou posts nas redes sociais, seja no WhatsApp, Facebook, Twitter e outras, 
está vendo também os comentários, fotos e informações de um agente público. As redes sociais 
são ferramentas muito úteis e práticas, mas devem ser usadas com cuidado” 
Em outro ponto, a mensagem diz que a ascensão profissional pode ser definida de acordo com o 
que se divulga nas redes socais: “A função pública se integra na vida particular de cada servidor 
público e, por isso, os fatos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão 
acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional”. 
Mais: “A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 
maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora 
dele”. 
A cartilha foi definida pela Comissão de Ética do Ministério da Saúde, que apenas cumpre ordens. 
Hoje, a parta tem quase 30 militares em cargos estratégicos. 
Segundo servidores, o clima de perseguição no ministério é pesado, atrapalhando o trabalho 
técnico, o que tem dificultado o combate à pandemia do novo coronavírus. Eles ressaltam que a 
decisão de esconder números sobre infectados e mortos pela covid-19 pegou todo mundo de 
surpresa. 
Os servidores também reclamam da censura sobre dados de saúde da atenção à mulher. Dois 
funcionários do ministério foram afastados por tratarem do casos de aborto previstos em lei, que, 
necessariamente, deveriam constar no documento da pasta sobre o tema. Não é só: informações 
sobre a saúde de negros foram tiradas do ar. 
 
Repúdio 
A Condsef/Fenadsef repudia a investida censória realizada dentro do Ministério da Saúde, que 
hoje encontra-se tomado por militares autoritários e sem capacitação para a pasta. A 
Confederação denuncia que o aparelhamento do órgão tem como objetivos o controle ideológico 
do Estado, o atropelo da ciência e o silenciamento de servidores cujas funções residem 
justamente na fiscalização de governos passageiros. "Não aceitaremos nenhuma ameaça à 
liberdade de expressão e nenhum obstáculo colocado para exercício das competências dos 
servidores públicos, que trabalham para o povo", declara o Secretário-geral da Condsef/Fenadsef, 
Sérgio Ronaldo da Silva. 
A assessoria jurídica da entidade estuda ações possíveis. O Sindicato dos Trabalhadores no 
Combate às Endemias e Saúde Preventiva do Estado do Rio de Janeiro (SintsaúdeRJ) anunciou 
que encaminhará denúncia ao Ministério Público Federal para que sejam apuradas as práticas 
ilegais previstas no manual de censura do Ministério da Saúde. O caminho deve ser percorrido 
também pela Confederação. Para Sérgio Ronaldo, este é o governo mais contestado pelas esferas 
jurídicas da história democrática do País. 
 

http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/sintsauderj-repudia-censura-do-ms-por-meio-de-manual-virtual/


Ordem de não-expressão 
O documento enviado pelo Ministério da Saúde aos servidores, intitulado "Dicas de Ética", ressalta 
que “A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 
maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora 
dele”. Também afirma que "A função pública 'se integra na vida particular de cada servidor 
público' e, por isso, 'os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada 
poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional". 
Sérgio Ronaldo enfatiza o absurdo da ordem. "O servidor tem direito constitucional à livre 
manifestação do pensamento e à proteção de sua vida privada, assim como qualquer cidadão 
brasileiro. A opinião do trabalhador é um direito garantido na Carta Magna e, no caso do servidor, 
é seu dever fiscalizar e denunciar qualquer postura que ameaça o Estado e a população", reforça. 
 

 

Frente Parlamentar Mista do Serviço Público se reúne para debater questões sobre 
servidor público 

Foi realizada nesta segunda-feira (15), reunião da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, 
que teve como pauta as estratégias de proteção ao serviço público. A reunião contou com a 
participação do senador Paulo Paim (PT/RS), e mais de 30 entidades, todos unidos em um só 
propósito, a defesa do serviço público brasileiro. 
Para que o debate tome maiores proporções, a Frente, juntamente com todas as entidades, está 
promovendo um amplo debate nos estados. O objetivo é que toda a sociedade entenda o valor e 
a importância dos servidores públicos e que, juntos possamos construir um serviço público ainda 
melhor. 
Durante o debate, o senador Paulo Paim, destacou as questões das medidas provisórias 927 e 
936, ambas de 2020 e, que constam da pauta do Senado e da Câmara dos Deputados. Ele as 
caracterizou como cruéis e danosas ao cidadão brasileiro. 
Em relação as propostas de redução salarial, a citar a PEC da deputada Carla Zambelli (PSL/SP), o 
senador acredita ser imprescindível um debate pontual com todos os parlamentares e, que vai 
cobrar no Senado Federal o acordo feito entre os senadores para que se votasse no congelamento 
salarial, em contrapartida, não haveria nenhum tipo de corte na remuneração dos servidores 
públicos. 
Com a premissa de que todo o poder emana do povo, prevista na Constituição Federal de 1988, a 
nação brasileira enquadra-se na categoria de Estado Democrático de Direito e é baseado nisso 
que as entidades irão se unir para não permitir que nenhum direito seja tirado, muito menos 
durante o período de pandemia, onde fica prejudicado o debate democrático. 
 

Portaria normatiza comprovação de vida de aposentados e pensionistas 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, publicou no Diário Oficial da União (DOU), desta quarta-
feira (17), a Portaria 244/2020, que estabelece normas e diretrizes para a atualização cadastral 
destinada à comprovação de vida dos aposentados e dos pensionistas da União que recebem 
proventos de aposentadoria ou pensão à conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema 
Integrado de Administração de Recursos Humanos -SIAPE, bem como dos anistiados políticos civis 
e seus pensionistas. Ficando de competência aos órgãos setoriais e seccionais do SIPEC atuar no 
processo de comprovação de vida, na forma estabelecida pelo Órgão Central do SIPEC. 
De acordo com a Portaria, a comprovação de vida será realizada anualmente, no mês de 
aniversário do beneficiário, e é condição para a continuidade do recebimento do provento de 
aposentadoria, pensão ou reparação econômica. O ato de comprovação de vida exige o 
comparecimento pessoal do beneficiário ou, quando cabível, do seu representante legal ou 
voluntário, podendo também, quando couber, ser realizado pelo beneficiário por meio de sistema 
biométrico ou aplicativo móvel, nos casos em que essas tecnologias estejam disponíveis. 
Os beneficiários que não efetuarem a comprovação de vida no período estabelecido serão 
notificados para realizá-la, na forma e no prazo definidos em Instrução Normativa do Órgão 
Central do SIPEC, sob pena de suspensão do pagamento do provento, pensão ou reparação 



econômica. Caso isso ocorra, o seu restabelecimento fica condicionado à realização da 
comprovação de vida e terá efeitos retroativos, a partir da primeira folha de pagamento disponível 
para inclusão. 
 

Prazo para a entrega da declaração do IR termina em 30 de junho 
A duas semanas do fim do prazo, muitos contribuintes ainda não entregaram a declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2020. Devido a pandemia de Covid-19, a Receita Federal 
prorrogou o prazo para entrega até o dia 30 deste mês. 
Fique atento, pois o leão está de olho nas sus contas. A multa para o contribuinte que não fizer a 
declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será 
correspondente a 20% do imposto devido. 
 
Quem devem declarar 
– Em 2020, deve declarar o IR, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. O 
valor é o mesmo da declaração do ano passado. 
– Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente 
na fonte, onde a soma tenha sido superior a R$ 40 mil. 
– Quem teve ganho de capital na alienação de bem ou direitos ou fizeram operações em bolsa de 
valores. 
– Queiram compensar prejuízos com atividade rural em nãos anteriores 
– Tiveram, em 31 de dezembro, posse de bens ou direitos de valor total superior a R$ 300 mil 
– Passaram à condição de residentes no Brasil, permanecendo desse modo em 31 de dezembro 
– Optaram pela isenção do imposto de renda incidente sobre ganho de capital na venda de 
imóvel, com valor da venda aplicado na compra de outro imóvel. 
  
Como declarar? 
A Receita Federal disponibiliza três formas de elaboração da declaração. 
– Computador, por meio do PGD IRPF 2020, disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) na Internet, no endereço <http://receita.fazenda.gov.br> a partir das 8h do dia 
20/2; 
– Dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, mediante acesso ao serviço “Meu 
Imposto de Renda”, disponível por meio do aplicativo APP “Meu Imposto de Renda”, disponível 
nas lojas de aplicativos Google play, para o sistema operacional Android, ou App Store, para o 
sistema operacional iOS; 
– Computador, mediante acesso ao serviço “Meu Imposto de Renda”, disponível no Centro Virtual 
de Atendimento (e-CAC) no sítio da RFB na Internet, com o uso de certificado digital, e que pode 
ser feito pelo contribuinte ou seu representante com procuração RFB ou procuração eletrônica de 
que trata a IN RFB nº 1.751, de 16 de outubro de 2017. 
 


