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

 SINDSEP-MG envia ofícios aos órgãos sobre medida de resguardo da saúde dos 
servidores (as) frente à pandemia do Coronavírus 

Visando resguardar a saúde dos servidores públicos federais lotados no estado de Minas Gerais, desde o 
dia 17/03, o SINDSEP-MG, está enviando às Superintendências Regionais dos Órgãos Públicos um ofício 
solicitando informações sobre o cumprimento da Portaria nº 711, e da Instrução Normativa nº21, 
publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de 17/03/2020. 
A Instrução Normativa nº 21 recomenda o trabalho remoto (em casa), para servidores e empregados 
públicos com sessenta anos ou mais; imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves; 
responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de 
infecção por COVID-19, desde que haja coabitação; as servidoras, empregadas públicas gestantes ou 
lactantes e servidores e empregados públicos, que possuam filhos em idade escolar ou inferior.  
Além dessas, a respectiva IN 21, lista outras medidas de prevenção, cautela e redução da 
transmissibilidade:  

 Adoção de regime de jornada em turnos alternados de revezamento e trabalho remoto, que abranja 
a totalidade ou percentual das atividades desenvolvidas pelos servidores ou empregados públicos 
do órgão ou entidade. 

 Além de melhor distribuição física da força de trabalho presencial, com o objetivo de evitar a 
concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho;  

 Flexibilização dos horários de início e término da jornada de trabalho, inclusive dos intervalos 
intrajornada, mantida a carga horária diária e semanal prevista em Lei para cada caso. 

Segundo o ministério, a adoção de quaisquer das medidas previstas ocorrerá sem a necessidade de 
compensação de jornada e sem prejuízo da remuneração. 
 
Profissionais de saúde  
O SINDSEP-MG exige também que tanto o Ministério da Saúde quanto a Ebserh adotem medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos no que diz respeito aos trabalhadores dos hospitais e também 
aqueles que trabalham no controle combate de endemias, principalmente em relação ao fornecimento de 
equipamentos de proteção individual (EPI) adequados, garantia de exames de detecção do vírus nos 
profissionais que apresentarem os sintomas, bem como indicação de locais de realização desses exames. 
O Sindicato remenda também que as politicas de saúde pública sejam respeitadas e colocadas em prática. 
Além da criação de comitês de enfrentamento da crise em todas as unidades hospitalares do estado, com 
representação dos trabalhadores. 
Nas unidades da Ebserh, em Uberaba e Juiz de Fora, esses comitês já foram criados! 

 
Coronavírus: governo não descarta reduzir salário de servidor 

O Ministério da Economia informou, nesta quinta-feira (19/03), que não descarta reduzir o salário e a 
jornada de trabalho a servidores públicos durante o período de crise da pandemia do coronavírus. 
Em coletiva de imprensa realizada nesta tarde, o secretário-executivo da pasta, Marcelo Pacheco dos 
Guaranys, disse que o governo federal “estuda todas as possibilidades” para racionalizar recursos da União. 
“A gente tem tentado estudar diversas medidas, tentando atacar as coisas mais prioritárias e, para isso, 
alguns gastos de fato estão sendo feitos. Todas as medidas fiscais vão ser pensadas para racionalizar 
recursos vão ser pensadas durante esse processo. Estamos estudando todas as possibilidades”, justificou. 
Na quarta (18/03), o ministério anunciou que irá sugerir uma proposta que possibilita a redução 
proporcional de salários e jornada de trabalho. A medida faz parte do pacote “antidesemprego”, que 
contemplará projetos que serão analisados pelo Congresso Nacional. 



Já na quinta, ao detalhar o pacote, o ministério destacou que pretende pagar uma parcela do seguro-
desemprego a quem tiver os rendimentos reduzidos por essa proposta. 
A validade das mudanças segue o período do estado de calamidade pública, ou seja, até 31 de dezembro. 
O objetivo é reduzir os custos de empresários com a folha de pagamento durante a pandemia do novo 
coronavírus e evitar que pessoas sejam demitidas. 
Segundo o secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo, a jornada de trabalho e o 
salário poderão ser reduzidos em até 50% no setor privado – a medida não vale para a redução do salário-
hora do funcionário. 
 

Fonacate solicita adiamento de cobrança das novas alíquotas da Previdência 
Para a entidade, ainda que o pleito esteja sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade, a Corte Suprema não sinaliza decidir a questão em breve, mesmo 
em condições de risco para os milhões de idosos brasileiros. 
O Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate) encaminhou na tarde desta quarta-feira (18) ofício ao ministro 
da Economia, Paulo Guedes, solicitando o adiamento da aplicação das novas alíquotas de contribuição 
previdenciária 
As alíquotas progressivas, estabelecidas pela Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103, de 
2019), entraram em vigor no último dia 1º de março, e serão pagas por trabalhadores da iniciativa privada 
e por servidores públicos. 
No ofício, o Fonacate justifica que tendo em vista o conjunto de medidas emergenciais anunciada pelo 
Ministério da Saúde para proteção da população mais vulnerável à pandemia do Coronavírus (COVID-19), é 
a parcela idosa da população justamente também a mais atingida com as alterações trazidas pela EC n. 
103/2019. “Afinal, não bastasse a redução do valor remuneratório quando da aposentadoria do servidor, o 
aumento das alíquotas que incidem sobre os proventos de inativação reduz ainda mais o benefício de 
quem conta com despesas consideráveis com medicamentos e assistência médica em razão do avançar da 
idade.” 
Para a entidade, ainda que o pleito esteja sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade, a Corte Suprema não sinaliza decidir a questão em breve, mesmo 
em condições de risco para os milhões de idosos brasileiros. 

 
Segurados são dispensados de perícia médica 

A fim de evitar transmissão do novo coronavírus, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou 
novas medidas. A partir de agora, o instituto em conjunto com a Perícia Médica Federal, dispensará o 
segurado da necessidade de perícia médica presencial.  
De acordo com as novas regras, os segurados que fizerem requerimento de auxílio-doença ou Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), devem enviar o atestado médico pelo MEU INSS ou internet. 
O instituto informa que com a medida, as agências estarão fechadas e um servidor estará de plantão, por 
telefone, para esclarecer eventuais dúvidas sobre o meu INSS. Serão disponibilizados para os segurados os 
telefones das agências para que entrem em contato. 
 

Trabalhador com coronavírus terá 15 dias de auxílio-doença pago pelo governo 
O governo federal anunciou que os trabalhadores diagnosticados com Covid-19 (coronavírus), terão os 
primeiros 15 dias de auxílio-doença pagos. O governo, porém, não divulgou as estimativas e custos aos 
cofres públicos com a nova medida. As informações foram divulgadas pelo secretário especial de 
Previdência e Trabalho, Bruno Bianco.  
Atualmente, esse primeiro afastamento é bancado pelas empresas. O valor do benefício segundo Bianco, 
será limitado ao teto do INSS.  
  
Como vai funcionar?  
As medidas divulgadas deixam claro que, os pedidos de auxílio dos afetados pelo coronavírus entrarão na 
fila de benefícios do INSS sem tratamento diferenciado entre aqueles 1,8 milhão de processos pendentes.  
“Não vai ter um tratamento diferenciado em relação à concessão, entra (na fila) como qualquer outra 
incapacidade, a diferença vai ser em relação à parte fiscal (pois os primeiros 15 dias serão pagos pelo 
INSS)”, disse o presidente do INSS, Leonardo Rolim. 
 


