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

  
Servidor: governo quer transformar gratificações em cargos fixos 

O Congresso marcou uma sessão conjunta para votar os projetos do governo que regulamentam mudanças 
nas regras do orçamento impositivo, que obriga pagamento de recursos destinados pelos parlamentares e 
pelas bancadas para investimentos, obras e projetos nos estados. 
Uma das modificações pretendidas pelo governo afeta o funcionalismo público. A equipe econômica quer 
transformar parte das gratificações em cargos. Na prática, a manobra permite à União nomear servidores sem 
a realização de concursos e sem o aval do Congresso.  
No entendimento dos defensores da proposta, os órgãos teriam maior liberdade para contemplar servidores 
com um recurso já previsto anualmente no Orçamento, mas que não tem sido utilizado. 
A proposta foi incluída no projeto que altera um artigo na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020. 
Contudo, para começar a valer, precisa de lei específica. 
A LDO autoriza “a transformação de cargos e funções que, justificadamente, não implique aumento de 
despesa”. O governo quer que seja autorizada “a criação de cargos, funções e gratificações por meio de 
transformação de cargos, funções e gratificações que, justificadamente, não implique aumento de despesa.” 
“Para fins da transformação, serão consideradas exclusivamente as gratificações cuja as concessões, 
designações ou nomeações requeiram ato discricionário da autoridade competente e que não componham a 
remuneração do cargo efetivo ou do emprego para qualquer efeito”, frisa o governo no projeto. 
Na Comissão Mista de Orçamento (CMO), colegiado que discutirá a proposta, o tema enfrenta dificuldades. O 
líder da minoria no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), questionou a proposta na semana passada. Ele 
garantiu que vai propor a retirada do artigo que promove a mudança. 
Atualmente, dos 110 mil cargos, funções e gratificações existentes no governo federal, 21,8 mil estão sem 
ocupação — o índice representa quase 20% do total. 
 

Economia mostra que governo deve incluir setor público no orçamento 
Enfrentando os reflexos de um PIB (Produto Interno Bruto) frustrante (1,1%), derretimento de bolsas de 
valores pelo mundo, altas sucessivas no dólar e desvalorização do real, o presidente Jair Bolsonaro defendeu 
as reformas Administrativa e Tributária em viagem aos EUA. Bolsonaro usou o inchaço no setor público como 
argumento para defender a reforma Administrativa. Esse é um dos muitos mitos criados em torno do setor 
público para defender o desmonte do Estado, mas dados do próprio governo contradizem a informação. 
Desde o início do seu mandato, o governo reduziu em 31 mil o número de servidores alcançando o menor 
contingente dos últimos 20 anos, enquanto que nesse período a população cresceu e naturalmente o número 
de servidores deveria aumentar acompanhando essa demanda e não cair dificultando acesso à políticas 
públicas e tornando os serviços públicos cada vez mais precários. 
Apesar de todos os indicativos econômicos apontarem para os equívocos desse caminho, o governo dá sinais 
de que vai insistir na condução de políticas ultra neoliberais que desmontam o Estado. Esses mesmos 
indicativos levaram o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a admitir que é necessário investir 
no setor público e que apenas reformas não farão a economia do País crescer. A flexibilização do teto de 
gastos (EC 95/16), que congela investimentos públicos por 20 anos, já é tema citado nos corredores do 
Congresso Nacional. A Condsef/Fenadsef defende a revogação da emenda.  
Para a Confederação é preciso seguir apontando as enormes contradições no discurso ultra neoliberal que 
inviabiliza investimentos públicos enquanto garante rendimentos bilionários ao mercado financeiro. "Quando 
aprovaram a reforma Trabalhista prometeram empregos, o que não ocorreu. Com a reforma da Previdência, o 
discurso foi de que a medida atrairia investidores privados, a economia iria decolar, mas o que se vê é a maior 
fuga de capitais da história no mercado brasileiro. Com as reformas adminstrativa e tributária não será 
diferente. O discurso e a prática não se alinham e a classe trabalhadora precisa estar atenta a isso e lutar 
contra retrocessos", pontuou Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confederação.  



Salles aperta mordaça sobre funcionários do ministério do Meio Ambiente 
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apertou a mordaça sobre funcionários da pasta às vésperas da 
votação, no Congresso Nacional, de uma Medida Provisória que autoriza a criação de um fundo privado 
bilionário abastecido por multas ambientais. Na última quinta (5), o Ibama publicou no Diário Oficial portaria 
que restringe o contato entre funcionários do órgão e jornalistas. 
De acordo com o texto, “o contato de representante do Ibama com a imprensa deve ser intermediado pela 
Ascom [assessoria de comunicação] ou por pessoa por ela designada”. Quem ocupa cargo de chefia deve 
“reportar à Ascom qualquer fato que possa prejudicar a imagem da instituição” e “fazer cumprir as diretrizes 
de comunicação social do Ibama”. 
O texto afirma que, “caso indispensável à apuração dos fatos, o nome do denunciante será encaminhado ao 
órgão apuratório”. No caso de denúncias envolvendo empresas, o “órgão apuratório” é Ricardo Salles. 
 

Servidores alertam para riscos da PEC Emergencial para segurança e área social 
Em audiência nesta terça-feira (10) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), representantes de servidores 
públicos alertaram para os possíveis impactos da PEC Emergencial na prestação de serviços para a população. 
Segundo os participantes do debate, saúde, educação e segurança podem ser afetadas com a redução da 
carga horária dos servidores públicos em caso de crise financeira, conforme possibilidade aberta pela PEC 
186/2019. Mas o relator, senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), negou que a intenção da PEC seja 
reduzir a oferta de serviços públicos e reforçou que áreas prioritárias não devem sofrer cortes.  
Rubens Pinto, coordenador da Associação Nacional da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais 
(Andeps), ressaltou que os mais pobres dependem mais do Estado para acesso a saúde, educação e outros 
serviços. Segundo sua avaliação, esses serviços já vêm sendo prejudicados desde a Emenda Constitucional do 
Teto de Gastos Públicos (EC 95, de 2016). 
— A redução de 25% nos serviços públicos é 25% menos médicos trabalhando, menos enfermeiros 
trabalhando, menos professores trabalhando. É desvincular os mínimos constitucionais da educação e saúde. 
O impacto da Emenda Constitucional do Teto de Gastos que a gente vê é o aumento da fila no Bolsa Família, 
é a redução de beneficiários, é a fila no INSS na espera pela aposentadoria, é a volta da fome no Nordeste — 
criticou. 
Ao discordar dos impactos da medida na saúde, educação e segurança, Oriovisto Guimarães chegou a acenar 
com a possibilidade de sugerir emenda à PEC para deixar expresso que não poderão ocorrer cortes nessas 
áreas. 
— Ninguém vai cortar o horário de policial, ninguém vai cortar o horário de professor, ninguém vai cortar o 
horário de médico. Isso é uma coisa que não faz sentido — apontou. 
Segundo Oriovisto, a PEC 186/2019 “não obriga nenhum governador e prefeito a fazer nada”. Mas abre a 
possibilidade de adoção de medidas de ajuste fiscal. 
— Ele vai fazer se ele quiser. A única previsão é que, se ele não fizer, não pode ter aval da União para 
empréstimo. Isso já está acontecendo na maioria dos estados brasileiros que já estão com nota C e D, o que 
já proíbe o aval da União. 
Em relação à União, a PEC, segundo Oriovisto, determina algumas medidas, mas todas discricionárias, ou 
seja, que passarão por decisão do Executivo. 
— Não existe corte linear, não existe isso — disse. 
Para a presidente Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Noemia Porto, 
discutir uma proposta de mudança na Constituição que dependa da vontade do presidente da República e de 
prefeitos e governadores para ser aplicada torna a medida inócua. 
— Contar com a boa vontade e com o discernimento de ocupantes dos cargos políticos joga contra a ideia de 
segurança e de estabilidade — apontou. 
 
Desigualdade 
Em vez de uma solução para momentos de emergência fiscal, a PEC ampliará a crise, avaliou José Celso 
Pereira Cardoso Júnior, presidente da Associação Nacional dos Servidores do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Afipea). Segundo ele, as reformas do governo “não estão ancoradas em gastos produtivos, mas em 
uma lógica financeira sem retorno para a sociedade”. 
— É um atalho para uma espécie de suicídio econômico para o Brasil. O Plano Mais Brasil anula a capacidade 
do Estado de investir em políticas públicas — criticou. 
Heleno Araújo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), estima que a medida pode 
trazer impactos negativos na educação, sobretudo para as famílias que dependem do Estado para estudar. 
— Essas medidas só vão aprofundar as desigualdades e a miséria não vão atender os milhões de estudantes 
matriculados na educação básica — apontou. 



A presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef), Luciana Dytz, também 
alertou para os impactos da PEC no trabalho da Defensoria Pública e afirmou que a proposta é mais um 
ataque aos servidores públicos e à população brasileira. 
— A questão dessa PEC seria combater gastos excessivos do funcionalismo. A gente vê pelos números que 
não é esse o intuito. Ela não vai chegar nesse objetivo, mas vai penalizar os serviços públicos e prejudicar a 
população pobre — criticou. 
George de Souza, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco), ressaltou que o 
país promoveu uma série de desonerações e perdões de dívidas para grandes empresários nos últimos anos e 
chamou o servidor a pagar conta. Ele defendeu um caminho oposto para a recuperação financeira do Estado: 
aumentar a arrecadação por meio do combate à sonegação e por uma reforma tributária efetiva. 
— A despesa com pessoal está sob controle, abaixo da média da OCDE [Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico]. Mais uma vez servidor público é chamado a dar sua cota de sacrifico. Como se 
já não tivesse feito o suficiente na reforma da Previdência — apontou. 
O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou que o atual governo promove ataques profundos contra o 
funcionalismo público. 
— Ou os servidores se levantam e vêm para o enfrentamento ou vai chegar a nível do desmonte total das 
carreiras do funcionalismo público — alertou.  
A audiência desta terça-feira foi a primeira de um sequência de três previstas para discutir a proposta, a 
serem realizadas antes da leitura do relatório do senador Oriovisto Guimarães, prevista para o dia 18. O 
cronograma prevê a votação na CCJ para o próximo dia 25. 
 

 
A Coordenação do Núcleo Regional Norte de Minas realizou assembleia com os (as) filiados (as), na 

Câmara de Vereadores de Montes Claros para preparar as atividades do dia 18 de março. Ficou deliberado 
que as atividades serão realizadas em conjunto com os demais segmentos da classe trabalhadora. A 

concentração acontece na Praça do Automóvel Clube a partir das 16h30 seguida por um grande ato. 

 

Calendário de Atividades 
 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. 

 


