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

Por unanimidade, trabalhadores da Conab aprovam pauta de reivindicações do ACT 
2020/2021 

No dia 27/07, a diretoria do SINDSEP-MG, representada pelos diretores Jussara Griffo e José de Arimatéia 
realizou uma assembleia virtual com os trabalhadores da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
lotados em Minas Gerais. Participaram da assembleia trabalhadores das regiões central, leste e norte de 
Minas, além da representante Nacional dos empregados da Conab, Joalita Queiroz de Lima Queiroz. 
O advogado do SINDSEP-MG, Dr. Renato Pimenta, também participou da assembleia para repassar aos 
presentes todas as informações sobre o andamento das negociações do Acordo Coletivo (ACT) 2020/2021 
com a Conab e esclarecer sobre os itens da pauta de reivindicações. 
Após os debates sobre a atual conjuntura política e econômica por que passa o país, os trabalhadores 
deliberaram por não acrescentar nenhuma nova proposta e aprovar – POR UNANIMIDADE – a pauta base 
apresentada e que será levada para discussão na Plenária Nacional da categoria.  
Durante a assembleia, os empregados aprovaram ainda que a Fenadsef e a Comissão Nacional de 
Negociação negociem as cláusulas e condições do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) – 2020/2021 (com 
vigência de 01/09/2020 a 31/08/2021). 
Além disso, a Fenadsef e o SINDSEP-MG – reconhecidos como legítimos representantes dos trabalhadores 
da Conab – foram autorizados a negociar o ACT 2020/2021 e a Federação a entrar com o dissídio coletivo 
em caso de impasse nas negociações. 
Ao final da assembleia, o Dr. Renato Pimenta esclareceu dúvidas específicas dos trabalhadores. 
 
Plenária Nacional 
No dia 06/08 acontece, por vídeo conferência, a Plenária Nacional dos trabalhadores da Conab para discutir 
e deliberar sobre os seguintes pontos: aprovação da proposta de ACT2020/2021; Eleição da Comissão de 
Negociação dos Empregados e outros encaminhamentos. 
 Para representar os trabalhadores de Minas Gerais na Plenária Nacional dos empregados da Conab, foram 
eleitos os companheiros Luiz Eduardo Marques Dumont (Belo Horizonte) e Sebastião Ferreira (Teófilo 
Otoni). 
 

Governo flexibiliza as regras para remanejamento de servidores 
Com a alegação de dar maior eficiência ao serviço público, o governo flexibilizou as regras de 
remanejamento de servidores do Executivo. Segundo o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do 
Ministério da Economia, Wagner Lenhart, o objetivo da medida é tirar o melhor proveito possível da força 
de trabalho da União.  
A flexibilização do remanejamento de servidores está na Portaria 282, publicada na sexta-feira (24/07), em 
edição extra do Diário Oficial da União (DOU). A movimentação de pessoal atinge servidores e empregados 
públicos de órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, fundações e autarquias, 
empresas públicas e sociedades de economia mista.  
De acordo com as novas regras, haverá duas modalidades de movimentação: indicação consensual e 
processo seletivo. Na indicação consensual, os órgãos e entidades interessados são parceiros na 
movimentação do servidor. Eles acertam os termos e prazos e, após a concordância do servidor, o pedido é 
feito pelo dirigente da área de gestão de pessoas. Depois de analisar se os requisitos básicos foram 
preenchidos, cabe ao Ministério da Economia autorizar a movimentação.  
Na modalidade de processo seletivo, o órgão interessado seleciona candidatos com base no perfil, no 
mérito, na transparência e na isonomia. Após a seleção, o órgão pede ao Ministério da Economia a 



movimentação do servidor selecionado. Se os critérios e requisitos da portaria forem atendidos, o órgão de 
origem deverá liberar o servidor em até 30 dias.  
Para que a movimentação ocorra é preciso que sejam atendidos alguns requisitos, entre eles, a 
demonstração da relevância da atividade que será desempenhada pelo servidor; a compatibilidade da 
atividade com atribuições do cargo do servidor e o compromisso de que não haverá desvio de função.  
Segundo Lenhart, hoje, a movimentação de servidores dentro do serviço público é muito burocrática. “O 
governo está em uma busca constante por aprimoramentos, o que passa pela melhor forma de executar o 
trabalho e de entregar os resultados”, ressalta. “Queremos sair do paradigma de uma estrutura 
verticalizada para focar em um modelo em que todos ganham”, emenda.  
 
Servidores buscam crescimento profissional  
Para o secretário, com as mudanças, a Administração Pública será mais flexível e móvel, dando 
oportunidades para que os servidores possam agregar mais conhecimento. Da forma como o sistema está 
estruturado hoje, a pessoa é aprovada em concurso para uma determinada função e é forçada a continuar 
nela por toda a vida laboral.  
“Vamos apoiar o desenvolvimento profissional daqueles que desejam buscar novas experiências e desafios. 
Queremos colocar as pessoas certas nos lugares certos e, com isso, trazer mais eficiência para a 
administração pública e mais satisfação para o servidor público”, afirma Lenhart.  
Ele reconhece que há resistência por parte de vários órgãos em liberar servidores para outros, mas, na 
maioria das vezes, o que se percebe com o intercâmbio de profissionais é que todos ganham. De acordo 
com o secretário, pelas regras anteriores, a movimentação de um servidor de um órgão para outro levava 
até seis meses. Agora, pode cair para 30 dias.  
 
Flexibilização supre concursos  
A flexibilização resolve, ainda, outro problema: a dificuldade do governo em preencher vagas por meio de 
concursos. “Com a impossibilidade de novas contratações, por causa do ajuste fiscal, temos que adequar 
melhor nosso pessoal para garantir eficiência na prestação de serviço ao cidadão. Por isso, estamos 
criando regras mais claras e objetivas”, explica o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
do Ministério da Economia, Paulo Uebel.  
 
Comitê 
Será criado um Comitê de Movimentação composto por autoridades do Ministério da Economia. Se a 
liberação do servidor não ocorrer no prazo de 30 dias, caberá ao Comitê, nos casos de processo seletivo, 
definir o prazo máximo – até o limite de quatro meses - para que a movimentação efetivamente ocorra.  
O governo quer, porém, garantir equilíbrio nas movimentações para que sejam proporcionais ao 
quantitativo de servidores dos órgãos. A meta é que o número de servidores recebidos seja proporcional 
ao daqueles que saem do órgão. Essa regra pode ser flexibilizada pelo Comitê de Movimentação, no caso 
de situações emergenciais e necessidade do serviço público.  
 
Centralização 
Os pedidos de movimentação de servidores serão centralizados nas Coordenações de Gestão de Pessoas 
dos órgãos da Administração Pública Federal. No modelo anterior, elas eram feitas por qualquer unidade de 
gestão dos órgãos e entidades. As novas regras reduzem de 2 mil para 240 as unidades solicitantes  
A portaria atual substitui a Portaria 193, de 3 de julho de 2018, que permitiu a movimentação de 2.202 
servidores e empregados públicos federais até o momento. Neste ano foram movimentadas 728 pessoas 
para órgãos com carência de mão-de-obra. “Buscamos, com isso, tornar os processos de movimentação 
mais céleres, menos burocráticos, com base em critérios e requisitos mais objetivos, gerando maior 
assertividade na formação da força de trabalho e mais eficiência na gestão de pessoas”, afirma o 
Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Wagner Lenhart.  
A Portaria nº 282, de 24 de julho de 2020, entra em vigor no dia 1º de agosto deste ano. 
 

Servidores poderão ter o seu afastamento para capacitação temporariamente 
suspensos 

Os servidores públicos federais poderão ter o seu afastamento para capacitação suspenso quando o 
programa for temporariamente descontinuado pela instituição de ensino, durante o período de pandemia. 
A medida foi publicada hoje (24/07) pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da 
Economia, na Instrução Normativa nº 60, de 23 de julho de 2020. A norma orienta os órgãos e entidades 



do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – Sipec quanto às medidas relacionadas aos 
afastamentos em andamento.  
O servidor terá prazo de até dois dias, após receber a notificação da suspensão pela instituição de ensino, 
para requerer a suspensão do seu afastamento ao órgão de seu exercício, por meio de processo 
administrativo que deverá conter uma série de documentos especificados no artigo 3º da referida Instrução 
Normativa.  
A autoridade que concedeu o afastamento original deve autorizar a suspensão no prazo máximo de três 
dias, a contar da data do requerimento. O servidor deverá, então, retornar às suas atividades laborais no 
dia seguinte. Será publicada, ainda, uma Portaria de suspensão, na qual constará a revisão de todos os 
prazos concedidos no afastamento.  
As disposições da Instrução Normativa nº 60 não se aplicam às licenças para capacitação na modalidade a 
distância, nem para elaboração de monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado 
ou tese de doutorado.  
 

União vai definir quais são as carreiras de Estado 
A discussão para definir quais são as carreiras típicas de Estado está avançada no Ministério da Economia. 
Essa é uma demanda de diversas categorias do setor público federal, que se consideram parte desse 
grupo. E também virá no bojo da reforma administrativa que o ministro Paulo Guedes ainda pretende 
enviar ao Congresso Nacional.  
Até hoje, o que se entende é que são as carreiras exercidas somente no setor público, com atribuições 
vinculadas a atividades exclusivas de Estado, por exemplo, as de Segurança Pública (policiais federais), 
arrecadação, fiscalização e controle, diplomacia, entre outras. 
Esse assunto foi, inclusive, debatido na reunião que o Fonacate (Fórum Permanente das Carreiras Típicas 
de Estado) teve no último dia 7 com Wagner Lenhart, secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do 
ministério. O pedido dos servidores foi pela rápida regulamentação do Artigo 247 da Constituição Federal, 
que fala dessas carreiras. 
 
Estabilidade em xeque 
Na prática, essa definição dará a segurança da estabilidade no serviço público para os profissionais que 
integram as carreiras típicas de Estado. Até porque a reforma administrativa vai quebrar alguns parâmetros 
que, hoje, caracterizam o setor, como a própria estabilidade. 
A ideia é equiparar (ou aproximar) as regras do funcionalismo federal às que regem os trabalhadores da 
iniciativa privada. 
A avaliação de desempenho, por exemplo, é uma medida defendida por Guedes, e também pelo seu time 
de técnicos que compõem o ministério. 
Vale ressaltar que os demais funcionários públicos, que, por ventura, ficarem de fora das "carreiras de 
Estado" também prometem trabalhar para assegurar a estabilidade no cargo público. 
 

 


