
 

Vitória!!!!  
Ministério da Saúde vai pagar adicional de insalubridade na folha de fevereiro 

O SINDSEP-MG recebeu informações de que o Adicional de Insalubridade, que foi cortado dos salários dos 
servidores do Ministério da Saúde, no ano passado, já consta na prévia do contracheque para pagamento no 
mês de março. 
Recentemente, a Juíza da 13ª Vara Federal determinou que o Ministério da Saúde comprovasse o efetivo 
cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, sob pena de fixação de multa diária de R$ 
500,00, limitada a R$ 200.000,00, bem como a imposição de multa pessoal ao servidor público responsável 
pelo cumprimento, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento injustificado da 
determinação judicial. 
A volta do pagamento do Adicional de Insalubridade só foi possível graças à ação coletiva impetrada pelo 
SINDSEP-MG pleiteando fosse concedida tutela de urgência, para suspender os efeitos do OFICIO –CIRCULAR 
Nº 483/2018-MP permitindo aos servidores, ora substituídos, o integral recebimento de adicional 
insalubridade. Na ocasião, o Juiz da 13ª Vara Federal deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a 
União que se abstivesse de suspender preventivamente o pagamento do adicional de insalubridade de seus 
servidores, lotados no Ministério da Saúde, em Minas Gerais, enquanto perdurar a revisão e atualização dos 
processos de concessão de adicional de insalubridade. 
Atenção! Os servidores da Funasa redistribuídos para o Ministério da Saúde ainda continuam sem receber o 
Adicional de Insalubridade. Mas o SINDSEP-MG já está tomando as devidas providências para que a volta do 
adicional seja também estendida para esses servidores. 

 
Governo trava concursos públicos para tentar aprovar reforma administrativa 

A aprovação de novos concursos públicos federais virou moeda de troca do governo para pressionar o 
Congresso e conseguir aprovar a reforma administrativa. À espera da definição, pelo presidente Jair 
Bolsonaro, do melhor momento político para enviar a proposta de reforma ao Legislativo, a equipe econômica 
decidiu segurar os processos seletivos até a nova proposta - que promete mexer com as carreiras do 
funcionalismo - receber o aval dos parlamentares. 
A aposta do governo é de que o "estrangulamento" natural dos serviços públicos, decorrente de um grande 
número previsto de pedidos de aposentadoria neste e nos próximos anos, acabe fazendo com que as próprias 
categorias aceitem a reforma, para que voltem a contar com novas vagas nos órgãos federais. Outro fator que 
pesa nessa balança é o consequente aumento da carga de trabalho. 
Desde o ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem chamado atenção para a quantidade de 
servidores que devem deixar os cargos nos quatro anos de governo Bolsonaro. De acordo com o Ministério da 
Economia, são 22 mil aposentadorias previstas no funcionalismo federal em 2020. Outras 16,7 mil são 
estimadas para 2021 e mais 20,8 mil em 2022, totalizando quase 60 mil servidores em três anos. 
Pelos cálculos da pasta, 21% dos servidores vão se aposentar até 2024. Outros 42% deixam o posto até 2030 
e 61%, até 2039. Os novos servidores que irão entrar para o serviço público depois da aprovação da reforma 
já estariam sob o guarda-chuva de um novo regime. 
Após promessas e recuos, Bolsonaro garantiu que enviará a reforma ao Congresso Nacional nas próximas 
semanas. Documento do governo que serviu de referência para elaboração da proposta, obtido pelo Estado, 
mostra que a porta aberta para as mudanças se baseia em dois fatores: o alto volume de aposentadorias nos 
próximos anos e a transformação digital dos serviços públicos. 
A equipe do ministro da Economia considera que tem uma "janela de oportunidade" para fazer as mudanças 
do chamado "RH do governo", uma das mais complexas reformas e tema de difícil aprovação no Congresso, 
devido à força e organização do funcionalismo dentro do Parlamento. 



Integrantes da área econômica, em conversas com as lideranças sindicais, têm reforçado esse ponto e 
alertado que a proposta não altera as regras para os servidores atuais, tampouco a remuneração. 
 
Hora de esperar 
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, destacou que o importante da reforma administrativa é 
que ela seja aprovada antes de se começar a fazer concurso público novamente. 
"Uma vez que se começa concurso público, e a pessoa entra numa determinada regra, aquilo está 
praticamente definido pelos próximos 30 anos. Enquanto não aprovar a reforma, não vamos ter espaço para 
fazer novos concursos", afirmou o secretário. 
Não há, até o momento, uma autorização para a realização de nenhum concurso público na esfera federal em 
2020 para servidores civis. O orçamento deste ano só contempla o aumento no contingente das Forças 
Armadas. 
Enquanto não se decide sobre a reforma, o governo tem buscado a digitalização dos serviços, em vez de 
contratação de pessoal. Em evento na última quarta-feira, o secretário especial de Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel, lembrou que a realização de novos concursos 
públicos representa a criação de vínculos de 70 a 80 anos para a União, considerando o período na ativa do 
servidor, o período como aposentado e ainda o tempo dos pensionistas. 
"É preciso ver se o concurso realmente é necessário. Caso contrário, é preciso investir na digitalização de 
processos e na contratação de temporários para solucionar questões pontuais", afirmou, na ocasião. 
 

 
 

Governo registra em 2019 maior redução no número de servidores na ativa em 20 anos 
A queda no número de servidores públicos federais na ativa registrada em 2019, primeiro ano do governo Jair 
Bolsonaro, foi a maior em pelo menos 20 anos, de acordo com o Painel Estatístico de Pessoal (PEP), mantido 
pelo Ministério da Economia. 
O governo federal chegou ao final de 2019 com 607.833 servidores públicos na ativa, 22.856 a menos do que 
o verificado ao final de 2018 (630.689), o que representa queda de 3,62%. 
Apenas o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) perdeu 4.645 servidores em 2019. Nas últimas semanas, 
o governo tem recebido críticas devido a atrasos na concessão de benefícios administrados pelo órgão. 
O Ministério da Economia alega que os problemas no INSS não estão relacionados à redução no número de 
funcionários. Entretanto, uma das medidas apresentadas pelo governo para reduzir as filas é a contratação de 
7 mil militares da reserva e de servidores aposentados do INSS (leia mais abaixo). 
O número de servidores na ativa caiu em 2019 pelo segundo ano seguido. Se comparado a 2017, o governo 
tinha, no final de 2019, 26.324 servidores a menos. 
Entretanto, se incluídos aposentados e pensionistas, o total de servidores cresceu: passou de 1.272.847, em 
2018, para 1.273.584 ao final de 2019. Os da ativa correspondem a 47,7% do total. 
Antes das reduções, o governo federal registrou dez anos consecutivos de aumento no número de servidores 
na ativa. Entre 2008 e 2017, o contingente passou de 545.241 para 634.157. 
A equipe econômica do governo Bolsonaro defende o corte no número de servidores, e a suspensão de novos 
concursos, para reduzir gastos. 
De acordo com a equipe econômica, no atual cenário de retomada lenta do crescimento após a crise que 
atingiu o país, é necessário cortar despesas obrigatórias (como salários de servidores) para abrir espaço no 
orçamento para os investimentos, que caíram nos últimos anos. 
Em 2019, as despesas líquidas do executivo federal com pessoal saltaram para R$ 319,5 bilhões, alta de 4,9% 
na comparação com 2018 (R$ 304,61 bilhões). 
 
'Mais com menos' 
O Ministério da Economia informou que monitora os pedidos de aposentadoria de servidores, inclusive por tipo 
de função. Dos aposentados em 2019, informa a pasta, a maior parte (cerca de 70%) exercia "funções mais 
impactadas pela aplicação de novas tecnologias e pela utilização de mão de obra terceirizada." 
"Diante do cenário de restrição orçamentária e da consequente limitação para a realização de novos concursos 
públicos, é necessário fazer mais com menos, acertar nas contratações, adotando critérios rigorosos e 
técnicos, e utilizar ferramentas como a Portaria nº 193, para movimentar servidores e levar profissionais para 
as áreas que mais necessitam", diz o ministério na nota. 
"Além disso, a proposta do governo é modernizar a administração pública, investindo cada vez mais em 
digitalização e automação de atividades e processos", completa. 



Questionado se essa redução no número de servidores gera risco para a qualidade dos serviços públicos, o 
ministério respondeu que o governo trabalha para manter e melhorar os serviços, apesar das limitações 
financeiras. 
"Nessa linha, melhorar o fluxo dos processos, implementar ferramentas modernas de gestão, avançar na 
transformação digital e fazer um uso mais racional da força de trabalho são ações que estão sendo conduzidas 
nos órgãos federais". 
Sobre as filas verificadas no INSS, o ministério informou que se deveram ao "expressivo crescimento no 
número de pedidos de aposentadoria, situação atípica e ocasionada especialmente pela reforma da 
Previdência." 
"Em 2019, o INSS registrou a maior produtividade da sua história, com mais de 9,4 milhões de processos 
decididos (concessão ou indeferimento), a despeito do grande volume de aposentadorias registrado ao longo 
do ano. Atualmente, há 21.266 servidores ativos no quadro funcional do INSS", diz a pasta. 

 
Calendário de Atividades 

 18/02 – Grande Marcha em defesa do emprego, da Petrobrás e do Brasil; 
 20/02 – Reunião da Mesa Estadual Permanente de Negociação do SUS. 
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