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

  
Ponto Eletrônico para servidor não é obrigatório, diz Ministério da Economia 

Atenção: O serviço público federal, em breve, terá registro de ponto a partir de celulares, o que será, destaca 
o Ministério da Economia, “um facilitador para os órgãos”. Porém, apesar de haver recomendação dos órgãos 
de controle para que todos os funcionários públicos batam ponto, “a adesão (dos órgãos) não é obrigatória” e 
não há data para seguir as regras de ponto eletrônico 
A assessoria de imprensa do Ministério da Economia deixou claro que, no momento, o uso do sistema de 
ponto eletrônico será executado conforme com o cronograma de cada instituição. “Ou seja, a informação de 
que está obrigatório não procede”, afirma. Significa, na prática, de acordo com a Economia, que o órgão que 
eventualmente não entenda que é importante que seus empregados batam ponto regularmente, permanecerá 
sem o controle, como acontece até agora. Mesmo com uma “recomendação” dos órgãos de controle para tal. 
Essa recomendação está na Instrução Normativa nº 2, do extinto Ministério do Planejamento. Mas não torna 
obrigatório o ponto eletrônico e não há data definida para adesão. 
“O Sisref (novo Sistema de Registro Eletrônico de Frequência, que substituirá os registros manuais) não é de 
adesão obrigatória, mas nos órgãos que aderiram o uso pelo servidor é/será obrigatório.Existe uma orientação 
dos órgão de controle de que se adote uma solução de controle de frequência que não seja manual, não 
temos no momento a informação se existe uma data fixada para essa orientação. A IN 2/2018 não obriga a 
adesão”, reforça a nota do Ministério da Economia. No momento, cerca de 148 mil servidores ativos estão 
submetidos de fato ao ponto eletrônico. A quantidade representa menos de um quarto (24,66%) do total de 
funcionalismo – mais de 600 mil espalhados pelo Brasil inteiro – que batem ponto. 
Até porque, as situações específicas serão definidas “de acordo com a realidade”, ou seja, o dia a dia do 
funcionário e suas atribuições, exemplo das Polícias Federal e Rodoviária Federal, Receita Federal, entre 
outras, que têm servidores trabalhando fora da sede e com horários e jornadas especiais. Consultores, 
terceirizados e contratados de emergência também não estão incluídos na medida definida pela administração 
federal, de marcação de ponto. “Nesse caso, cada contrato estabelece uma forma de controle de frequência 
em consonância com a legislação”, explica o Ministério da Economia que reitera a novidade: “em breve, 
teremos a possibilidade de registro de ponto a partir de celulares, o que será um facilitador para os órgãos”. 
Por outro lado, não houve mudanças nas exigências para os ocupantes de cargos de alto escalão, para 
professores e funcionários da área de ciência e tecnologia, reitera o ministério. “Estão isentos os cargos de 
natureza especial e funções comissionadas (DAS) de 4 a 6, conforme exposto no Art 8º da IN 02 de 2018 do 
Ministério do Planejamento: 
 
Art. 8º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional somente serão 
dispensados do controle eletrônico de frequência os ocupantes de cargos de: 
I – Natureza Especial; 
II- Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, iguais ou superiores ao nível 4; 
III – Direção – CD, hierarquicamente iguais ou superiores a DAS 4 ou CD – 3; 
IV – Professor da Carreira de Magistério Superior do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos; e 
V – Pesquisador e Tecnologista do Plano de Carreira para a área de Ciência e Tecnologia”. 
 

Primeira reunião da Mesa Nacional de Negociação discute questões específicas da Ebserh 
No dia 05/03, representantes da Condsef/Fenadsef, trabalhadores e Ebserh se reuniram em Brasília para a 
primeira reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh. Logo de início o representante da 
empresa ressaltou a disposição para o diálogo no processo negocial, o que foi reafirmado pelos 
representantes dos trabalhadores. Na reunião ficou definido que os representantes dos trabalhadores terão o 



ponto abonado referente ao dia da reunião e deslocamento. No caso de participação de titular e suplente, 
apenas o titular terá o abono. O suplente terá de compensar as horas. 
A empresa também solicitou que a Condsef/Fenadsef envie a lista de participantes de atividades sindicais 
(Congressos, Encontros, Seminários etc) para a sede da Ebserh, para que os hospitais sejam  devidamente 
comunicados. Após os encaminhamentos, deu-se início à discussão da pauta da reunião:  
MESAS LOCAIS DE RELAÇÕES DE TRABALHO: Os trabalhadores reivindicam a instalação de Mesas Locais nas 
unidades da Ebserh, que seriam responsáveis por resolver questões específicas de cada Hospital Universitário 
(HU), sendo encaminhada à Mesa Nacional apenas o que não fosse possível resolver nas mesas locais. A 
empresa colocará em pauta tal reivindicação durante encontro de superintendentes que acontecerá no final do 
mês de março.  
NORMAS E CRITÉRIOS PARA CARGOS DE CHEFIA: Os representantes dos trabalhadores pediram que o 
processo de escolha de chefia seja mais transparente e democrático e que os candidatos passassem por um 
processo eleitoral entre os trabalhadores. E empresa, porém, afirmou que um Grupo de Trabalho sobre o 
tema já apresentou um relatório à gestão e que a proposta dos trabalhadores deveria ser apresentada em 
uma reunião especifica. 
MINUTA DA NORMA SOBRE LICENÇAS E AFASTAMENTOS POR MOTIVOS DE SAÚDE: trabalhadores é que a 
referida Norma seja apresentada antes de sua publicação final para evitar pontos conflitantes que possam 
acarretar processos judiciais. A empresa entende que algumas normas são de prerrogativa exclusiva da 
gestão. As sugestões apresentadas pelos representantes dos trabalhadores foram parcialmente contempladas 
em alguns pontos e negadas em outros. Essa norma não retornará para o debate na mesa pelo risco de 
atrasar ainda mais sua publicação. 
Uma nova reunião foi agendada para o dia 03/04 para tratar de banco de horas e contagem de horas. 
 

POR QUE ADERIR À GREVE DE 18 DE MARÇO? 
Em conjunto com a EC 95 e a reforma da previdência, as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) 186 
(Emergencial), 187 (Pacto Federativo) e 188 (Fundos Públicos), e a contrarreforma administrativa, são 
ameaças concretas deste governo ao serviço público gratuito e de qualidade e aos direitos e garantias dos 
servidores. Para lutar contra o desmonte do Estado, o SINDSEP-MG convoca todos os servidores e 
empregados públicos de sua base a aderirem à greve nacional em 18 de março, convocada pela CUT e demais 
centrais sindicais. 

 
Em todo o país serão milhares de trabalhadores protestando contra a destruição do serviço público. Estaremos 
junto com os professores das escolas e universidades públicas, no ato unificado em Defesa dos Serviços 
Públicos, por Empregos, Direitos e Democracia. 
 

ATAQUES CONCRETOS AO SERVIÇO PÚBLICO 
 

 PEC 186/2019 (EMERGENCIAL) 

 Reduz o salário em 25 % com a correspondente redução da jornada. 
 Proíbe reajustes salarial, de benefícios, criação de cargos, reestruturação de carreiras e realização de 

concursos públicos. 

 Extingue a progressão e promoção funcionais. 
 

 PEC 187/2019 (DOS FUNDOS PÚBLICOS) 

 Extingue fundos públicos, como o FAT, interrompendo o financiamento nas áreas de educação, ciência 
e tecnologia, trabalho etc. 

 Transfere superávit financeiro dos fundos para o pagamento da dívida pública. 
 



 PACTO FEDERATIVO) 

 Estende a EC 95/2016 (que congela investimentos públicos) para estados e municípios. 
 Funde os recursos da saúde e da educação, permitindo que as verbas sejam utilizadas a critério dos 

governantes, inclusive governadores e prefeitos. 

 Insere a folha de pagamento dos aposentados no orçamento previsto para a saúde e educação, 
reduzindo ainda mais os valores para essas áreas. 

 Extingue o repasse de recursos do Fundo Social do pré-Sal para a educação básica e a saúde. 
 

 REFORMA ADMINISTRATIVA 

 Fim da estabilidade para os novos servidores. 
 Amplia o prazo de contratos temporários. 
 Aumenta o estágio probatório de três para dez anos. 
 Estende tais medidas a partir de regras de transição para os atuais servidores. 

 
 

  
Sala de Araguari realiza atividade em homenagem ao Dia Internacional da Mulher  

 

  
Manifestações tomaram as ruas de Belo Horizonte pelo Dia Internacional da Mulher 

 

Calendário de Atividades 
 10/03 – Plenária na CUT/MG para organizar os atos do 18 de Março; 
 11/03 – Assembleia com os (as) filiados (as) do Núcleo Regional Norte de Minas; 
 12/03 – Assembleia com os servidores do Incra (Belo Horizonte); 
 13/03 – Reunião entre Ebserh e Comissão de Trabalhadores sobre as negociações do ACT 2020/2021. 

 


