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

Congresso e governo articulam redução de salário de servidores 
A redução de salário e jornada de servidores públicos ainda é um instrumento defendido pela equipe 
econômica do governo federal para o controle de gastos nos estados, municípios e União, e voltará ao 
debate no Congresso. Foi o que sinalizou ontem o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal. Apesar 
de, em junho, o Supremo Tribunal Federal ter considerado a medida inconstitucional, governistas e 
parlamentares buscam tornar essa ferramenta viável através de aprovação de projetos pelo Parlamento. 
Ao detalhar o boletim sobre a situação fiscal dos entes subnacionais, divulgado ontem pelo Ministério da 
Economia, Funchal disse que o corte temporário de salários (em períodos de crise) é ferramenta previstas 
em propostas de emendas constitucionais. 
“A PEC do Pacto federativo e a PEC emergencial trazem instrumentos para o gestor conseguir reduzir as 
despesas de pessoal de maneira mais rápida, reduzindo salários e jornadas”, afirmou. 
 
Supremo impediu cortes no setor público 
O secretário do Tesouro ressaltou que, atualmente, as únicas alternativas que governadores e prefeitos 
têm, em períodos de crise fiscal, é congelar salários e concursos. Vale lembrar que, no início da pandemia 
da covid-19, o debate sobre o corte de vencimentos do funcionalismo público para frear despesas, 
englobando todos os Poderes, voltou à cena. 
Porém, o tema acabando esfriando depois de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reunir 
com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, e se comprometer a não levar adiante essa proposta. 
E, em junho, o STF julgou as ações que questionavam a constitucionalidade desse item da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). A Corte então impediu essa medida pelos entes da federação. 
 

Proposta libera promoções e ajustes salariais para militares durante a pandemia 
O Projeto de Lei Complementar (PLP) 220/20 insere dispositivo na Lei Complementar 173/20, que trata do 
socorro financeiro a estados e municípios na pandemia do novo coronavírus, para permitir que militares 
tenham assegurada a promoção funcional, com o ajuste decorrente nas remunerações, durante o estado 
de calamidade pública no País. 
O texto em tramitação na Câmara dos Deputados diz que as vedações a reajustes salariais previstas nessa 
norma não compreenderão progressões, promoções, mudanças de postos e patentes e concessão de 
vantagens remuneratórias vinculadas ao tempo de serviço, tais como adicionais e gratificações, de militares 
das Forças Armadas e de policiais militares e de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. 
“A Lei Complementar 173/20 abre margem interpretativa acerca da não contagem, até 31 de dezembro de 
2021, do tempo de serviço dos servidores públicos em geral para efeito de anuênios, triênios, quinquênios, 
licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal”, afirmou o 
autor, deputado Junio Amaral (PSL-MG). 
“A hierarquia é a base de funcionamento das corporações militares, e alcançar o melhor posto possível na 
carreira é aspiração comum dos membros dessas corporações”, continuou o parlamentar. “Muito mais do 
que o reflexo financeiro, no âmbito militar a troca de patente é elemento moral e cívico”, justificou. 
 
Contrapartida 
A suspensão de reajustes para servidores foi uma contrapartida exigida pelo Poder Executivo em troca do 
socorro de R$ 125 bilhões aos estados, ao DF e aos municípios em razão da Covid-19. Desse total, R$ 60 
bilhões são dinheiro novo – o restante deverá ser apropriado pelos entes federativos por meio do 
adiamento de dívidas com a União. 



Guedes planeja acabar com deduções de despesas médicas e de educação do Imposto 
de Renda da pessoa física 

Em mais uma reunião em que Paulo Guedes e Jair Bolsonaro não se entenderam sobre o novo pacote de 
medidas econômicas, o ministro da Economia se opôs ao benefício de 300 reais e disse que o novo 
programa social do governo só será possível se as deduções do Imposto de Renda da pessoa física forem 
extintas. 
Guedes apresentou propostas de parcelas entre R$ 240 e R$ 270 para o programa Renda Brasil, sempre 
condicionando à extinção de outros programas. 
Bolsonaro propõe 300 reais, que mesmo sendo um valor muito aquém dos atuais 600 reais pagos como 
auxílio emergencial, ele acredita que pode influir no aumento de popularidade e abrir caminho a sua 
reeleição em 2022. O governo não tem margem fiscal para financiar o Renda Brasil, o que explica a 
tentativa de remanejar recursos de outros programas. 
Os ministérios da Economia e da Cidadania preveem a  reformulação ou extinção de até 27 programas e 
benefícios da área social para criar o Renda Brasil. Mesmo no cenário mais amplo, o novo benefício não 
chegaria a R$ 300. 
Para o ministro Paulo Guedes, o programa Renda Brasil só será possível extinguindo as deduções médicas 
e de educação do Imposto de Renda da pessoa física.  
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 29/08 - Encontro Nacional dos Servidores da Agricultura e Reforma Agrária – DARA; 
➢ 05/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Saúde (DESC); 
➢ 10/09 - Reunião preparatória da Comissão da Condsef/Fenadsef; 
                  4ª Reunião da MNNP/EBSERH - Exercício 2020; 
➢ 12/09 - Encontro Nacional dos Servidores Civis dos Órgãos Militares (DOMC); 
➢ 19/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Segurança e Advocacia Pública (DESAP). 

 

 


