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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 tira de professor e operador de raio-X direito a mais de 30 dias de 
férias 

A proposta de reforma administrativa encaminhada pelo governo Bolsonaro ao Congresso prevê que nenhum 
servidor público poderá ter mais de 30 dias de férias por ano, o que atinge diretamente professores, 
operadores de aparelhos de raio-X e aqueles que lidam com substâncias radioativas. 
De acordo com o Ministério da Economia, atualmente essas são as únicas categorias, dentro da estrutura do 
Executivo, com direito a mais de 30 dias de férias por ano. 
Os professores de instituições federais de ensino (superior, técnico ou básico) têm direito a até 45 dias e os 
operadores de raio-X, a 40 dias por ano (20 dias por semestre). 
O ministério informou que o objetivo da medida é uniformizar o tratamento aos servidores e que a mudança 
não atinge professores e operadores que já estão no serviço público, ou seja, valeria apenas para os 
contratados após a aprovação da reforma pelo Congresso. 
Entidades ligadas aos servidores defendem a manutenção da regra, negam que se trate de privilégio, e dizem 
que vão fazer oposição ao projeto. 
A proposta de reforma administrativa do governo atinge somente servidores, ou seja, deixa de fora os 
membros de poderes como parlamentares, magistrados (juízes, desembargadores, ministros dos tribunais 
superiores), promotores e procuradores, além dos militares. 
Os magistrados, por exemplo, têm direito a 60 dias de férias por ano. No Congresso Nacional, deputados e 
senadores têm dois períodos de recesso no ano: de 23 de dezembro a 31 de janeiro e de 18 a 31 de julho. 
Nesse período, de 54 dias no total, não há sessão nem atividade legislativa. 
Segundo o Ministério da Economia, no Executivo federal são 138.331 servidores com direito a férias mais 
longas. Desses, 132.873 (96%) são das carreiras de magistério. 
A Câmara respondeu que conta atualmente com 11 servidores que trabalham com radiologia em seu 
departamento médico, médicos e operadores de aparelhos de raio-X, e que têm 40 dias de férias por ano. O 
Senado informou que tem um servidor na mesma situação. O CNJ não respondeu. 
 
Redução de gastos 
A proposta de reforma administrativa foi apresentada em um contexto de aumento dos gastos públicos e piora 
das contas do governo, devido às medidas para enfrentamento da crise do novo coronavírus. 
O governo argumenta que é preciso reduzir o gasto com servidores para que sobrem mais recursos para 
investimentos, que permitiriam estimular a economia para a retomada do crescimento e geração de empregos. 
A reforma administrativa pretende, segundo o governo, aperfeiçoar o funcionamento da máquina pública por 
meio da contenção de gastos e do aumento da eficiência. 
O Ministério da Economia diz que gastou R$ 298,2 milhões em 2019 com o pagamento do adicional de férias 
garantido a esses servidores. Em 2018, foram R$ 285,4 milhões. 
“O objetivo da proposta é que nenhum servidor tenha direito a mais de 30 dias de férias ao ano, seja do Poder 
Executivo, Legislativo ou Judiciário. Em outras palavras, que o tratamento referente a férias seja o mesmo para 
todos”, informou o Ministério da Economia. 
 
Entidades defendem direito 
Para o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), Antônio 
Gonçalves Filho, o direito dos professores aos 45 dias de férias por ano se justifica pela sobrecarga de trabalho 
desses profissionais. 
Segundo ele, as férias dos professores atendem à “dinâmica” das instituições de ensino, que param duas vezes 
ao ano, e que o professor usa esse período adicional para planejamento das aulas, por exemplo. 
“Não é privilégio, mas o governo trata como se fosse. E os verdadeiros privilégios não são atingidos pela 
reforma”, disse Gonçalves Filho. 



Representantes dos servidores públicos federais também rechaçam a ideia de que férias mais longas sejam 
privilégio. Esse direito, no caso dos técnicos de raio-X, se justifica por uma questão de saúde. 
O presidente da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino 
Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (Proifes ), Nilton Brandão, disse que a proposta do governo 
revela “falta de entendimento do que representa o trabalho do docente” e pode refletir na queda da qualidade 
da educação. 
 

ALERTA!!!Partidos Novo e DEM querem endurecer reforma administrativa 
Os partidos se movimentam para propor alterações à reforma administrativa. Por se tratar de uma proposta de 
emenda à Constituição (PEC), as sugestões precisam das assinaturas de 171 deputados para serem analisadas. 
Bancadas favoráveis à reforma, como a do Novo e a do DEM, já correm atrás de assinaturas para endurecer a 
proposta enviada pelo governo. O avanço da matéria depende da instalação da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara, algo que ainda não tem previsão de acontecer. 
Ainda não foi aberto o prazo para envio de emendas, mas o Novo já definiu que vai apresentar pelo menos 
cinco emendas ao texto de autoria do Palácio do Planalto. A ideia do partido é propor a inclusão dos atuais 
servidores e de membros de poderes nas alterações da reforma, e definir o processo de contratação de cargos 
comissionados. Há também a proposta de proibir que a remuneração do funcionalismo ultrapasse o teto 
constitucional – mesmo quando há cargos acumulados e vedação à possibilidade da diminuição de férias em 
troca de salários maiores. 
O DEM vai apresentar uma emenda para incluir juízes, promotores, procuradores e desembargadores na 
reforma. 
Entre outros pontos, a reforma acaba com a estabilidade dos futuros servidores públicos e dá fim a uma série 
de benefícios automáticos que são concedidos com a progressão na carreira. São exceções para o fim da 
estabilidade os servidores efetivados antes da mudança na Constituição, as carreiras típicas de Estado e os 
militares, promotores, juízes, desembargadores, políticos e procuradores. 
O PSDB vai apresentar emendas para regulamentar a contratação de cargos comissionados. A ideia é criar um 
limite máximo para o número de cargos de livre comissionamento em relação ao total de servidores. 
Além de tentarem abranger as mudanças nas regras do serviço público para os atuais servidores — já há 
emenda nesse sentido —, agora, os parlamentares buscam criar um órgão para avaliação de desempenho do 
servidor. A ideia é que seja uma espécie de agência de Recursos Humanos. 
Na prática, isso significa que o fim da estabilidade não atingirá somente os futuros funcionários públicos, mas 
também quem já ingressou no cargo (no Executivo, no Legislativo ou Judiciário). 
A avaliação do servidor é prevista pela Constituição, mas ainda precisa ser regulamentada. E a União 
encaminhará ao Congresso um projeto para a regulamentação. Porém, o envio dessa e de outras propostas 
que compõem a reforma dependerá do avanço da PEC no Parlamento. 
 
Outras propostas 
O PDT vai apresentar cinco emendas. Uma delas retira o trecho que dá à Presidência o poder de excluir órgãos 
sem a autorização do Congresso. Outra proíbe que estruturas físicas e recursos humanos de órgãos públicos 
sejam compartilhados com empresas privadas. Uma emenda do PDT também suprime o fim da estabilidade 
para os futuros servidores que não forem das carreiras típicas de Estado, ou seja, a estabilidade é mantida para 
todas as categorias. 
Uma mudança sugerida pelo partido garante ao servidor contratado por tempo indeterminado direitos 
trabalhistas como 13º salário, FGTS e seguro-desemprego. A quinta emenda muda o vínculo de experiência, ou 
seja, o prazo que o servidor tem de cumprir entre o concurso público e a efetivação no cargo, e retira o prazo 
mínimo de três anos para que ele aconteça e garante que o salário nesse estágio seja igual ao salário do 
servidor no início da carreira. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 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”; 
➢ 25/09 – Reunião com a Superintendência do HC/UFMG/Ebserh; 
➢ 26/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Segurança e Advocacia Pública (DESAP); 
➢ 30/09 - Dia Nacional de Lutas contra a reforma 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). 

 
 



30/09: Dia Nacional de Lutas em Defesa do Serviço Público e contra a Reforma 
Administrativa 

 
O SINDSEP-MG reforça o chamado para a luta contra o desmonte, a privatização e em defesa dos 
serviços públicos. A próxima quarta-feira, dia 30/09, será uma data de mobilização e de denúncia da 
perversa Reforma Administrativa.  
É de fundamental importância que todos os (as) servidores (as) participem e se mobilizem neste 
momento em que o governo federal e o Congresso Nacional discutem a implementação de uma reforma 
administrativa e de várias outras medidas, prejudiciais aos serviços públicos, aos servidores e 
consequentemente à sociedade brasileira! 
A hora é agora! É lutar ou lutar! 
 

 


