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

 
Todos ao ato contra a reforma administrativa 

Em tramitação no Congresso Nacional, a Reforma Administrativa (PEC 32/2020) de Bolsonaro/Guedes é uma 
ameaça não apenas aos servidores, mas a todo o povo brasileiro, a medida que precariza os serviços públicos 
em todo o país. Para barrar a contrarreforma, em defesa de mais e melhores serviços públicos, o SNDSEP-MG 
convoca todos os servidores de sua base para ato pelo Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa 
nesta quarta-feira (30/09), com saída às 9h da Praça da Estação. De lá, servidores das três esferas, juntamente 
com as centrais sindicais e movimentos sociais sairão em carreata pelo centro de Belo Horizonte até a 
Assembleia Legislativa. 

 
 
Governo mente quando afirma que a reforma não atinge os atuais servidores 
É importante ressaltar que a reforma administrativa, ao contrário do que afirma o governo e a grande mídia, 
não atinge apenas os futuros servidores. Já seria bastante ruim se fosse assim, mas analistas políticos e 
especialistas técnicos têm alertado os brasileiros sobre os efeitos devastadores da PEC 32 para os atuais 
servidores e todo o povo brasileiro. De acordo com Antônio Augusto Queiroz, jornalista, analista político e 
diretor de Documentação do DIAP, a reforma alcança de modo muito duro os atuais servidores: 

➢ Acaba com a estabilidade; 
➢ Retira dos servidores a prerrogativa de exercer cargos de livre provimento; 
➢ Permite a redução de jornada com redução salarial; 
➢ Proíbe claramente que o servidor possa ter promoção e progressão por tempo de serviço, que ficam 

condicionadas a avaliação de desempenho; 
➢ Acaba com o Regime Jurídico Único – RJU. 
➢ Além disso, a PEC 32 institui em substituição aos atuais cargos de chefia, direção e assessoramento, os 

chamados cargos de liderança e assessoramento, incluindo atribuições estratégicas, gerenciais e 
técnicas que atualmente são reservadas para servidor de carreira. 

Se essa proposta for aprovada do modo como foi encaminhada, o serviço público será gerido por pessoas 
alheias ao aparelho do Estado. Portanto, vai se estabelecer uma dependência dos servidores e daqueles que 
dependem do Estado com pessoas indicadas por políticos. 
Todos os servidores que pertencem aos setores médios e baixos do serviço público serão atingidos, a exceção 
são poucas carreiras, como juízes, promotores e militares. Temos de ficar alertas para o impacto da PEC sobre 
as aposentadorias dos servidores públicos. Como se está praticamente extinguindo os atuais cargos públicos e 
alterando a estrutura da remuneração, sendo que a nova remuneração será composta por uma parte fixa e a 



maior parte variável, vai ser difícil encontrar referência para fins de paridade na hora de efetivar aumento para 
os aposentados e pensionistas. O que o governo está propondo com a reforma administrativa é um conjunto de 
novos vínculos precários no serviço público, sem garantia de estabilidade e de previdência própria. 
 

É hora de virar o jogo contra a política econômica e a reforma Administrativa 
A Auditoria Cidadã da Dívida lançou a campanha É Hora de Virar o Jogo com o objetivo de mostrar aos 
brasileiros e brasileiras a necessidade de mobilização para modificar o modelo econômico implantado pelo 
governo Bolsonaro.  A campanha exige a mudança de rumo do modelo que tem produzido escassez, miséria e 
atraso. A campanha protocolou uma Carta Aberta dirigida ao ministro da Economia Paulo Guedes que o 
questiona sobre o que está por trás das privatizações. A Carta foi construída por trabalhadores das estatais em 
risco de privatização. 
A próxima ação concreta será o questionamento sobre a PEC 32/2020, que vai muito além de uma “Reforma 
Administrativa”, favorecendo as privatizações e modificando o papel do Estado que passará a atuar apenas 
onde o setor privado não tiver interesse. 
No próximo dia 30 de setembro, inclusive, 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. Outra 
atividade também foi agendada para o dia 28 de outubro: o Dia Nacional do "Eu Luto Pelos Serviços Públicos".  
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 e facilita as privatizações.  
O SINDSEP-MG 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.  
 
Mais mentiras  
Para aprovar a reforma Administrativa o governo Bolsonaro está fazendo o que mais sabe. Espalhando uma 
série de mentira para difamar o serviço público e os servidores. O governo tem distorcido dados para confundir 
a opinião pública e levá-la a apoiar a PEC 32/2020, que está sendo chamada de reforma administrativa. 
Malandramente, Paulo Guedes divulgou a informação de que os investimentos públicos tiveram um aumento de 
145% nos últimos 12 anos, desconsiderando a inflação do período. Mas, ao atualizar os dados corretamente 
pelo IPCA, em vez de aumento de gastos, ocorreu redução de 4,54% para 4,34% do Produto Interno Bruto 
(PIB).  
O governo também culpa os investimentos sociais e com os servidores públicos, dizendo que 93,7% do 
orçamento proposto para 2021 estariam engessados. Mas omite que estes são apenas os gastos “primários”. 
Esconde que mais da metade do orçamento para 2021 destina R$2,2 trilhões para juros e amortização de uma 
dívida jamais auditada como manda a Constituição Federal.  
 

Reforma administrativa: nova emenda pode acabar com licença remunerada para servidor 
em campanha 

O deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG), presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma 
Administrativa na Câmara dos Deputados, está coletando assinaturas para uma emenda que acaba com a 
licença remunerada para servidores que concorrerem a cargos políticos. Segundo ele, a previsão é que em 
2020 o país gaste R$ 1 bilhão com esses pagamentos. Nas eleições municipais de 2016, de acordo com o 
parlamentar, foram 82 mil servidores em campanha, que geraram um custo de cerca de R$ 700 milhões em 
licenças. 
— A justificativa para que essa licença exista é que o servidor não se utilize do cargo público para obter 
vantagem, mas se candidatar a um cargo público é uma decisão individual do funcionário. Acho que ele tem 
que ser afastado durante a campanha, mas tem a possibilidade de licença não remunerada ou férias. Os 
candidatos que não são servidores já têm que fazer isso, não podemos criar condições desiguais. 
Para conseguir protocolar a emenda constitucional, o deputado precisa de 171 assinaturas. Mitraud afirmou 
que ainda não tem como informar o número de parlamentares que apoiaram a medida, e que a Frente 
Parlamentar Mista da Reforma Administrativa ainda está definindo quais emendas irá apoiar. O deputado 
Professor Israel Batista, porém, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, já se 
posicionou contra a medida. 
— Seria um prejuízo à democracia, pois impediria que os servidores pudessem manter sua subsistência ao 
longo dos três meses, em geral, de transcurso do processo eleitoral. 
Inclusão de servidores ativos e membros de poder 



O deputado estuda apresentar também uma proposta para incluir na reforma administrativa apresentada pelo 
Executivo os servidores da ativa, além dos chamados membros dos poderes, como juízes e promotores. 
— A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 93 traz uma série de vedações que valem apenas para os 
futuros servidores dos três poderes, mas não vale para os atuais e para membros do poder. Estamos 
estudando inclusão desses servidores — conta Tiago Mitraud, que também está elaborando uma emenda para 
determinar que os cargos comissionados sejam preenchidos por processo seletivo. 
 
Prova de vida de servidores aposentados, pensionistas e anistiados é suspensa até 31 de outubro 

A exigência da Prova de Vida anual (recadastramento) de servidores aposentados, pensionistas e anistiados 
políticos civis de que trata a Portaria nº 244 e Instrução Normativa nº 45, ambas de 15 de junho de 2020, está 
suspensa até 31 de outubro de 2020. 
A determinação foi publicada nesta segunda-feira (28/9), na Instrução Normativa nº 93, de 25 de setembro de 
2020, que alterou a Instrução Normativa nº 22, de 18 de março de 2020, que havia suspendido inicialmente a 
Prova de Vida anual obrigatória por 120 dias até 16 de julho de 2020, e também a Instrução Normativa nº 52, 
de 6 de julho de 2020, que prorrogou a suspensão até 30 de setembro de 2020, como medida de proteção no 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. 
 O objetivo da prorrogação é reduzir a possibilidade de contágio dos beneficiários que fazem o processo de 
recadastramento anual, que em sua maioria são idosos e considerados mais vulneráveis ao agravamento e 
disseminação da Covid-19. A medida, no entanto, não afeta o recebimento de proventos e pensões dos 
beneficiários que fizeram aniversário a partir de janeiro de 2020 e ainda não fizerem a Prova de Vida anual. 
Os beneficiários que, excepcionalmente, tiveram o pagamento suspenso antes da publicação da IN 22 podem 
solicitar, conforme Instrução Normativa nº 29, de 1º de abril de 2020, o seu restabelecimento. Basta acessar o 
Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe) e selecionar, em Requerimento, o documento Restabelecimento de 
Pagamento – Covid-19. O beneficiário receberá um comunicado do deferimento ou não do seu requerimento 
por e-mail enviado automaticamente pelo Sigepe. 
 A Unidade de Gestão de Pessoas de cada órgão e entidade da Administração Pública Federal, a partir da 
confirmação do deferimento, deverá realizar o restabelecimento excepcional, obedecendo ao cronograma 
mensal da folha de pagamento. 
 A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, órgão central da gestão de 
pessoas da Administração Pública Federal, estabelecerá, posteriormente, o prazo e a forma para realização da 
comprovação de vida daqueles que foram contemplados na suspensão da Prova de Vida anual, assim como dos 
que tiveram o pagamento excepcionalmente restabelecido por solicitação via Requerimento do Sigepe. 
 

 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 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). 


