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

Reforma Administrativa: Não se pode confiar numa boa regulamentação no Congresso, 
diz deputado 

O secretário-geral da Condsef/Fenadsef participou do programa 'Expressão Nacional' da TV Câmara nessa 
segunda-feira, 14. O tema em pauta, mais uma vez, foi a PEC 32/20, da reforma Administrativa, enviada pelo 
governo Bolsonaro ao Congresso Nacional. O conteúdo que altera uma série de pilares constitucionais que 
regulam o setor público tem recebido fortes críticas de centenas de especialistas. Para Sérgio, todas as vezes 
que o País passa por uma crise fiscal usam servidores como culpados do problema. "Querem utilizar servidores 
e serviços públicos como toalha dizendo que tem que enxugar a máquina", resumiu. Para o secretário-geral, a 
PEC 32 aprofundará o caos no no serviço público. "Continuam blindando o andar de cima e penalizando o piso", 
disse, lembrando que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a defender o aumento do teto do 
funcionalismo que hoje está em R$39,2 mil.   
Para o deputado federal Professor Israel Batista (PV-DF), a proposta tem defeitos profundos e o principal é 
atacar a estabilidade. "A proposta atinge o coração do serviço público, afeta com profundidade a questão da 
estabilidade. Deveríamos estar discutindo regulamentação da avaliação que é prevista na Constituição, evitando 
critérios subjetivos, com participação de entidades no debate que seria mais equilibrado", argumenta. O 
deputado propôs o desafio de colocar o texto da PEC na realidade que o Brasil vive desde 2019.  
"Essa reforma não se sustenta em pé. Teríamos uma série de problemas. Como estaria o meio ambiente, a 
educação, o Inpe, Ipea, Fundação Palmares e outros com interferências diretas do Poder Executivo?", 
questionou. Para o deputado não se pode confiar que uma boa regulamentação se dê exclusivamente via 
Congresso Nacional. "O Executivo forma uma base majoritária e no momento, incluindo diversas declarações, 
demonstra quais as reais intenções de Guedes e Bolsonaro quanto ao setor público", pontuou. "Se a PEC 
estivesse valendo certamente aquele guarda municipal que deu bronca e multou um desembargador seria 
exonerado e o desembargador ficaria no cargo", comentou.  
 
Remédio no paciente errado 
O deputado Israel acredita que há consenso de que o serviço público precisa ser melhorado. No entanto, o 
diagnóstico que o governo apresenta traz as soluções equivocadas. "Essa é uma proposta excessiva até para o 
discurso liberal. Essa proposta se desvincula de tudo que se estudou sobre o Brasil. O texto da PEC é a 
aplicação de um remédio no paciente errado", resumiu.  
 
Carta em branco 
Para o parlamentar, a PEC representa uma carta em branco perigosa com poder de demolir as estruturas do 
Estado brasileiro. "Dessa forma vamos perdendo a capacidade de atuação do setor público. O Estado está se 
tornando um corpo desossado. Países que passaram por essa transformação profunda hoje tentam corrigir 
efeitos nefastos dessas ações", cita comentando também o movimento de reestatização observado no mundo 
todo, incluindo países considerados de primeiro mundo como Alemanha, Espanha, entre outros, que chegaram 
ao limite da descontrução do Estado e hoje promovem movimento inverso.   
 
Disparidades  
O secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Wagner Lenhart, e o deputado 
federal Tiago Mitraud (Novo-MG) também participaram do programa apresentado por Maristela Sant'Ana. 
Dados do Atlas do Estado Brasileiro produzido pelo Ipea foram apresentados mostrando que não há um 
conjunto homogêneo quando se fala em servidores públicos. Há diferenças e muitas disparidades, incluindo de 
remuneração salarial, entre civis, militares, servidores estaduais, municipais, federais e também entre os 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  
Os dados ainda mostram que a proporção de servidores no total de trabalhadores empregados no Brasil foi 
reduzida ao longo dos anos. Para a Condsef/Fenadsef, isso também demonstra a necessidade de contratação 



no setor via concursos públicos, já que desde a década de 90 a população brasileira cresceu enquanto a 
quantidade de servidores ativos permanece mais ou menos a mesma.  
Para Sérgio Ronaldo é uma temeridade que a discussão sobre essa reforma Administrativa esteja desviando o 
foco do que devia ser prioridade do governo: o combate a pandemia. "Enquanto o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, diz que produtividade não é palavra que exista no serviço público, milhares de servidores estão 
atuando cumprindo seu dever de ofício para atender a população", destaca. "Faço um convite para que 
Maia visite hospitais que estão atuando no combate a pandemia. Se não fossem os servidores que estão 
produzindo o caos estaria pior", reforça.  
O secretário-geral destaca que essa é uma das principais táticas desse governo. "Primeiro desmontam o serviço 
público para justificar uma PEC como essa. A causa dos problemas não somos nós servidores e os serviços 
públicos e sim gestões que não valorizam o setor", concluiu. 
 

Servidores terão Dia Nacional de Luta em 30 de setembro 
No próximo dia 30 de setembro, os servidores federais brasileiros promoverão o Dia Nacional de Luta com 
manifestações e atos em todo o Brasil contra a proposta de reforma Administrativa de Bolsonaro. Entre as 
ações está o amplo debate sobre a construção e deflagração de uma greve geral do setor.  
 

 
A proposta de reforma Administrativa do governo prevê o fim da estabilidade dos servidores, que passarão a 
ser indicados pelos políticos de plantão e estarão obrigados a obedecer a todas as suas ordens por medo de 
demissão, o que poderá promover uma onda de corrupção no serviço público brasileiro. A proposta também 
autoriza o presidente a extinguir órgãos.  
A Condsef/Fenadsef integra uma Jornada Unitária em Defesa dos Serviços Públicos que reúne dezenas de 
entidades, centrais sindicais, sociedade civil organizada e parlamentares contrários à reforma Administrativa. A 
Jornada Unitária irá realizar, no próximo dia 24, às 18 horas, o seminário com tema "As privatizações, a 
desnacionalização do patrimônio e das riquezas nacionais e o papel do estado no projeto de desenvolvimento 
do Brasil".  
 
Minas Gerais 
No dia 15/09, o SINDSEP-MG, juntamente com diversas entidades de servidores das três esferas (municipal, 
estadual e federal) e também de empresas públicas, como os Correios, se reuniram com a CUT/MG para definir 
as atividades do dia 30/09. Hoje, 16/09, uma nova reunião dará continuidade aos preparativos do Dia Nacional 
de Lutas contra a deforma administrativa e em defesa dos serviços públicos 
 

Meu INSS: saiba como agendar serviços pelo aplicativo após reabertura parcial 
As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que voltaram a funcionar para atendimento 
presencial dos segurados no país estão oferecendo um número limitado de serviços. Além disso, as unidades 
operam em horário reduzido, das 7h às 13h. Entre os atendimentos disponíveis estão cumprimento de 
exigência, reabilitação profissional, avaliação social e justificativa administrativa. 
O serviço de perícia médica foi suspenso e seu retorno ainda depende do cumprimento de exigências dos 
médicos peritos nas instalações das agências. Para os segurados que tinham perícia agendada e mesmo assim 
deixaram de ser atendidos, a orientação é verificar se houve agendamento automático. 
Segundo o INSS, haverá casos de remarcação automática e casos em que o segurado deverá remarcar seu 
atendimento. Mas, antes de fazer o reagendamento, a orientação é ligar para o número 135 ou conferir no Meu 
INSS (aplicativo ou portal) se já houve a remarcação automática. Em todos os casos, só serão atendidos 
segurados com dia e horário marcados. 



 
Confira o passo a passo para fazer o agendamento no site Meu INSS : 
Acesse o site 
O primeiro passo é acessar o portal Meu INSS (meu.inss.gov.br). Outra opção é baixar no celular o aplicativo 
de mesmo nome. Quem não tem internet pode ligar para a central 135. 
 
Seus dados 
A página principal do Meu INSS vai se abrir, pedindo para o usuário se cadastrar. Existem também 
alguns serviços que não necessitam de senha, como é o caso dos agendamentos. Para entrar com cadastro, 
basta clicar em “Cadastrar senha”. Preencha os dados, cadastre sua senha e selecione a opção "Continuar". 
 
Seus requerimentos 
Após se logado, a página carregará a tela de serviços do Meu INSS. É preciso clicar em 
"Agendamentos/Solicitações". Uma página com todos os seus requerimentos se abrirá. 
Caso você não tenha nenhum requerimento aparecerá a mensagem: “Nenhuma solicitação de atendimento foi 
encontrada”. Para agendar um novo pedido de aposentadoria, por exemplo, basta clicar no ícone “Novo 
requerimento”, no canto inferior direito. 
 
Serviços 
Aparecerá uma lista de opções de atendimento. Se quiser solicitar sua aposentadoria, o usuário deverá escolher 
a opção “Aposentadorias, CTC e Pecúlio”. Neste caso, deverá escolher a melhor opção de aposentadoria para o 
seu caso. Na próxima tela, terá que ler com atenção seus dados cadastrais e suas informações de contato. Se 
tudo estiver certo, bastará clicar em “Avançar”. 
Na próxima página, o INSS informará o mínimo necessário para o atendimento. O instituto dá até a opção de 
digitalizar documentos. Para agendar a perícia médica, o usuário deverá escolher entre solicitar benefício, pedir 
prorrogação ou acompanhar resultado. O usuário deverá preencher também dados referente ao seu trabalho. 
 
Perícia Médica 
As duas situações em que é preciso fazer perícia médica são para o requerimento de benefício ou a convocação 
do INSS para promover a prorrogação ou a interrupção do pagamento. 
Além disso, o procedimento é exigido para o auxílio-doença, auxílio-acidente e concessão de aposentadoria por 
invalidez 
Existe também o benefício chamado BPC/Loas, que pode ser solicitado por idosos acima de 65 anos e pessoas 
com deficiência, comprovando a situação de vulnerabilidade. 
Para agendar a perícia, o primeiro passo é acessar o site do Meu INSS e efetuar o login. Quem ainda não tem a 
senha, deverá providenciá-lo a partir do cadastro único do Gov.Br – que é a nova forma de acesso ao portal. 
Depois de criar a senha e entrar no sistema (ao clicar em “Entrar”), o solicitante deve navegar pela tela iniciar 
em serviços em destaque até localizar a opção “Agendar Perícia”. 
Depois de selecionar esse serviço, o usuário deve selecionar entre as duas perícias disponíveis: 
1) Perícia inicial, que é serviço destinado à realização de perícia médica nos casos de requerimentos de 
benefícios por incapacidade. 
2) Perícia de prorrogação, que é o serviço para a realização de perícia médica no caso de solicitações de 
prorrogação dos benefícios por incapacidade. 
Ao clicar em um dos serviços, basta clicar em “Selecionar” para prosseguir. 
Após a conclusão do agendamento, se necessário o atendimento domiciliar ou hospitalar, o representante do 
periciado deverá comparecer à unidade de atendimento selecionada, na data e hora marcada. Também deverá 
apresentar o(s) documento(s) que comprovem a impossibilidade de locomoção ou o comprovante de 
internação hospitalar, além dos demais documentos de identificação do periciado. 
Esse atendimento tido como exclusivo só pode ser solicitado nestes casos. Os demais devem comparecer à 
agência do INSS no dia e no horário agendados. 
As informações básicas cadastrais devem ser confirmadas, antes de prosseguir, assim como os dados para 
contato. 
Nos dados adicionais, é importante conferir o NIT (Número de Identificação do Trabalhador) e informar a 
categoria do requerente, escolhendo entre “Empregado” e “Não Empregado”. 
 

Governo regulamenta regras do BPC 
A Portaria 7/2020, do Ministério da Cidadania, publicada nesta quarta-feira (16), regulamenta regras e 
procedimentos de requerimento, concessão, manutenção e revisão do Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC). A Portaria altera a Portaria Conjunta MDS/INSS nº 3, de 21 de setembro de 2018. 



Sendo assim, fica dispensada a apresentação de documentos originais do requerente, do representante legal e 
dos demais membros do grupo familiar, quando a informação puder ser confirmada pelo INSS por meio de 
confrontação com bases de dados de órgãos públicos, salvo nas hipóteses de expressa previsão legal e 
existência de dúvida fundada quanto à autenticidade ou integridade do documento, ressalvada a possibilidade 
de o INSS exigir, a qualquer tempo, os documentos originais, ficando o responsável pela apresentação das 
cópias sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. As informações do grupo familiar constantes 
no CadÚnico serão utilizadas para a composição familiar considerada para fins de BPC. 
Na fase de requerimento, as informações do CadÚnico serão utilizadas para registro da composição do grupo 
familiar e da renda mensal bruta familiar, nos termos da Ação Civil Pública nº 50444874-222013.404.7100-RS, 
será deduzido da renda mensal bruta familiar o valor mensal gasto com medicamentos, alimentação especial, 
fraldas descartáveis e consultas na área da saúde, desde que comprovada a prescrição médica desses 
elementos e a negativa de seu fornecimento por órgão da rede pública de saúde com essa atribuição em seu 
município de domicílio. 
Deferido o benefício da pessoa com deficiência, o beneficiário será cientificado de que o benefício estará sujeito 
à revisão periódica e sobre a necessidade de agendar a próxima avaliação da deficiência. 
Excepcionalmente, as avaliações para comprovação da deficiência, de que poderão ser realizadas antes da 
avaliação de renda de, levará em consideração a necessidade de adaptação de procedimentos e sistemas e 
poderá ser adotado de forma regionalizada e por período determinado, na forma que vier a ser definida pelo 
INSS, em relação ao Serviço Social, e pela Subsecretaria da Perícia Médica Federal, em relação à Perícia 
Médica. 
O pedido deverá ser indeferido pelo INSS na hipótese de ser verificado: I – que a renda familiar mensal per 
capita não atende aos requisitos de concessão do benefício, sendo desnecessária a avaliação da deficiência; II 
– a não comprovação da deficiência, após a realização das avaliações, sendo desnecessária a avaliação da 
renda. 
 

Atenção, filiados (as) da Zona da Mata 
O Núcleo Regional Zona da Mata estará fechado pelos próximos sete dias. 
Qualquer demanda deve ser enviada para Liliane – secretária do Núcleo 
Regional Central de Minas – pelos telefones (38) 98827-0683 e 0800-095- 
1812 ou pelo email central@sindsepmg.org.br 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 19/09 - Encontro Nacional dos Servidores Civis dos Órgãos Militares (DOMC);  
➢ 21/09 - Dia Nacional de Luta pelos direitos das pessoas com deficiência; 
➢ 24/09 - Seminário da jornada de debates com o tema: “As privatizações, a desnacionalização do 

patrimônio e das riquezas nacionais e o papel do estado no projeto de desenvolvimento do Brasil”; 
➢ 26/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Segurança e Advocacia Pública (DESAP); 
➢ 30/09 - Dia Nacional de Lutas contra a deforma administrativa e em defesa dos serviços públicos; 

  Reunião preparatória da Comissão da Condsef/Fenadsef e 5ª Reunião da MNNP/EBSERH - 
Exercício 2020. 

➢ 03/10 - Encontro Nacional dos Servidores da Ciência e Tecnologia (C&T). 
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