
B
o

le
ti

m
 d

o

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

Governo tenta impedir derrubada de veto a congelamento de salário de servidores 
Deputados irão se reunir nesta quinta-feira (20), para a terceira parte da sessão conjunta do Congresso 
Nacional iniciada ontem (19/08). Nesta etapa de votação, os deputados irão analisar vetos que foram 
rejeitados pelos senadores na noite de quarta. 
Entre esses itens, estão os vetos relativos ao congelamento de salários de servidores de estados e 
municípios que atuem diretamente no combate à pandemia de covid-19 e de integrantes das Forças 
Armadas. A votação pelos deputados, que estava prevista para ocorrer ontem, foi adiada a pedido do 
governo, que tenta se articular para reverter a decisão. São necessários 257 votos na Câmara para que o 
veto seja derrubado. 
O trecho vetado pelo presidente Jair Bolsonaro impedia reajustes salariais e contagem de tempo de serviço 
para profissionais da saúde, da segurança pública e da educação durante a pandemia de covid-19. O veto 
faz parte da lei de socorro a estados e municípios, que liberou R$ 60 bilhões para estados e municípios 
durante a crise sanitária. 
Como contrapartida a esse auxílio financeiro, o governo havia estipulado a proibição aos reajustes no 
funcionalismo até o final de 2021. O Congresso, porém, inclui exceções de algumas categorias. A pedido da 
equipe econômica, o trecho foi vetado pelo presidente. Os senadores derrubaram o congelamento por 42 
votos a 30. 
 
Senadores mineiros  
O governo articula para que a Câmara mantenha os vetos relativos ao congelamento de salários de 
servidores do funcionalismo público. O veto é uma contrapartida ao auxílio de R$ 60 bilhões a estados e 
municípios que a União destinará durante a crise sanitária. A votação pelos deputados, que estava prevista 
para ocorrer ontem, foi adiada para a tarde de hoje. O novo líder do governo na Câmara, Ricardo 
Barros (PP-PR), tenta reverter a decisão. São necessários 257 votos na Câmara para que o veto seja 
derrubado. 
Os senadores que votaram “SIM” foram pela MANUTENÇÃO DO VETO. Já os que votaram “NÃO” 
apoiaram sua REJEIÇÃO. 
 

SENADOR PARTIDO UF VOTO 

Antônio Anastasia PSD MG NÃO 

Carlos Viana PSD MG SIM 

Rodrigo Pacheco DEM MG NÃO 

 
Crime contra o país  
O ministro da Economia, Paulo Guedes, ladeado pelo ex-desafeto, o ministro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, disse que o “Senado cometeu um crime contra o país ao derrubar o veto (do presidente 
Jair Bolsonaro) ao reajuste de servidores”. 
Segundo Guedes, o Senado empurrou uma fatura de R$ 120 bilhões aos cofres públicos, num momento 
em que o governo está priorizando gastos com a saúde para salvar vidas e a economia. “Um desastre. 
Esperamos que a Câmara reverta isso”, afirmou, endossado por Marinho. 
  



O Senado derrubou, por 42 votos a 30, o veto de Bolsonaro à possibilidade de reajuste dos servidores até 
o fim de 2021. A Câmara ainda deve analisar o veto nesta noite. O congelamento dos reajustes foi incluído 
no projeto de socorro a estados e municípios por conta da crise causada pelo coronavírus. A proposta 
prevê repasses de R$ 60 bilhões aos governos locais e autoriza a suspensão de dívidas com a União e com 
os bancos públicos. 
  
Ministro diz que Senado deu péssimo sinal 
No entender de Guedes, a derrubada do veto pelo Senado, “a Casa da República”, é um péssimo sinal aos 
investidores, justamente num momento em que a economia está recuperando as forças e os juros e a 
inflação estão em baixa. “Foi um péssimo sinal. Pegar dinheiro da saúde e permitir que se transforme em 
aumento de salários de servidores é um crime contra o país”, frisou 
O trecho vetado por Bolsonaro e derrubado pelo Senado blinda algumas categorias, como médicos e 
policiais, da proibição de correção de salários de servidores da União, de estados e municípios como 
contrapartida ao auxílio federal. 
Inicialmente, o texto elaborado pela equipe econômica, em conjunto com senadores, previa o 
congelamento de salários de todos os servidores federais, estaduais e municipais por 18 meses. 
 

STF vai julgar se Judiciário pode determinar ao Executivo o envio de projeto sobre 
reajuste de salários dos servidores 

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar, nesta quinta-feira (20), o Tema 624 de repercussão geral 
para definir se há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao chefe do Poder Executivo, quanto 
houver a existência de mora, o envio de projeto de lei para garantir o direito constitucional dos servidores 
públicos à revisão geral anual. o relator é o ministro Luiz Fux. 
Em decisão anterior sobre o tema, a corte concluiu, em setembro do ano passado, que não deve analisar 
ações que tratem de reajuste salarial de servidores públicos. O argumento foi de que não cabe ao 
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento 
de isonomia (igualdade). 
Também em setembro de 2019, o Supremo decidiu, por maioria de votos (6 a 4), que o Executivo não é 
obrigado a conceder revisões gerais anuais no vencimento de servidores públicos, ou seja, não precisa 
determinar uma data-base para conceder o reajuste salarial. No entanto, o chefe do Executivo deve 
apresentar, nesse caso, uma justificativa ao Legislativo. 
 

Sigepe Mobile: Carteira Funcional Digital agora permite inclusão de dados 
complementares pelos Órgãos 

Os dados complementares da carteira funcional digital do servidor público agora passam a ser incluídos 
pelos órgãos mediante cadastramento inicial do "Tipo de Dados Complementares" junto à Coordenação de 
Cadastro da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do Ministério da Economia.  
São diversas as possibilidades de utilização. A Controladoria Geral da União, por exemplo, poderá sinalizar 
na carteira funcional dos seus servidores, aqueles que estejam em auditoria, permitindo a identificação 
pelo órgão que está sendo auditado, como habilitado por certo período. No caso da Polícia Rodoviária 
Federal, o órgão poderá utilizar o campo para informar que determinado servidor tem "Porte de Arma". O 
campo ainda poderá ser utilizado, por exemplo, por servidores que forem ministrar treinamentos externos 
em um determinado período. E todas as informações acrescentadas têm a confiabilidade de serem dados 
institucionais, que constam no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape).  
Na primeira tela digital da carteira são apresentados os dados funcionais e pessoais; na segunda, a opção 
do órgão incluir quaisquer dados complementares; e, na terceira, um QRcode que garante a veracidade da 
informação das telas anteriores. A carteira segue as determinações do Decreto nº 10.266/2020 e une a 
segurança dos dados por QRCode com a praticidade do Sigepe mobile.  
Os servidores ativos podem entrar, com este novo documento, em qualquer prédio público do Executivo 
Federal. A anulação da carteira só ocorrerá no caso de falecimento, aposentadoria, exoneração, demissão 
ou qualquer outra forma de cessação do exercício do servidor público.  
 
Funcionalidades  
A carteira funcional está disponível no aplicativo Sigepe Mobile, que é utilizado pelos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas do Siape para receberem vencimentos, proventos ou pensões, e também a 
visualização de informações financeiras, cadastrais e de consignações. O Sigepe mobile oferece as 
seguintes funcionalidades:  



- Consulta da prévia do contracheque para se verificar antecipadamente se os lançamentos efetuados 
estão corretos;  
- Consulta dos contracheques dos últimos 12 meses, de forma simplificada e detalhada;  
- Notificação (push) quando a prévia, contracheque definitivo e comprovante de rendimentos estiverem 
disponíveis, assim como quando uma nova consignação for averbada no seu contracheque e uma nova 
mensagem for recebida na Central de Mensagens;  
- Mostra gráficos detalhados dos rendimentos e descontos;  
- Consulta dados cadastrais e funcionais, de acordo com o mês selecionado;  
- Envio do contracheque por e-mail;  
- Consulta, compartilhamento e impressão dos comprovantes de rendimentos;  
- Consulta, compartilhamento E impressão de comprovante de pensão alimentícia;  
- Consulta de férias;  
- Consulta de margens consignáveis, simulação de consignação e compartilhamento e impressão de 
extratos e detalhamentos de consignações vigentes e encerradas;  
- Autorização e Consulta de Autorização de Consignatário;  
- Cadastramento de dispositivo móvel;  
- Central de Mensagens;  
- Acesso por autenticação biométrica (Leitor de Digital);  
- Consulta detalhamento, compartilhamento e impressão de Rendimentos e Descontos anuais;  
- Consulta da Unidade de Recursos Humanos (UPAG);  
- Permite atualização imediata de dados cadastrais inconsistentes.  
- Consulta Afastamentos;  
- Carteira Funcional.  
 

INSS: Prova de vida digital começa hoje 
Nesta quinta-feira (20), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia a prova de vida por biometria 
facial. Nesta primeira etapa (piloto) participarão 300 mil beneficiários em todo o país. 
O projeto foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da 
Economia e a Dataprev e os primeiros contatos com os segurados que participam desta primeira etapa já 
começam a ser realizados esta semana por meio de mensagens enviadas por SMS, Central 135 e e-mail. 
É importante destacar que o beneficiário que participar do piloto e realizar a prova de vida por biometria 
terá o procedimento efetivado, ou seja, não é um teste. A fé de vida valerá e o segurado não precisará se 
deslocar até uma agência bancária para o processo. 

 
CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

 

➢ 21/08 - Encontro Nacional dos servidores do Meio Ambiente/Dnocs (9h) 
https://us02web.zoom.us/j/83733445049?pwd=eXFOZnlyMGtCYjYzN1RSaG54bTZndz09 
ID da reunião: 837 3344 5049 
Senha de acesso: 199286 
 

➢ 21/08 - Assembleia dos servidores do Ministério da Economia (14h) 
https://us02web.zoom.us/j/87926011161?pwd=cjYydHFKeGJaUlpPVXczUWZ4aTRwdz09 
ID da reunião: 879 2601 1161 
Senha de acesso: 309606 
 

➢ 22/08 - Encontro Nacional dos servidores do Ministério da Economia (9h) 
https://us02web.zoom.us/j/86772314808?pwd=K0JjWlh6eHp4OW5MMzM3WEhkalFoQT09 
ID da reunião: 867 7231 4808 
Senha de acesso: 503572 
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