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Perícia Médica para servidores permanece a mesma até a publicação de Ato Normativo 

Servidores públicos federais continuarão sendo atendidos nas unidades do Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) 
Uma das alterações promovidas pela Medida Provisória nº 922, de 28 de fevereiro de 2020, permitirá 
que os médicos peritos, que atualmente atendem os segurados do Regime Geral de Previdência 
Social pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), realizem também a perícia de todos os 
servidores públicos federais. 
Mas a medida só poderá ser colocada em prática após a publicação de uma Portaria assinada pelo 
ministro da Economia, com a posterior divulgação de uma Instrução Normativa a ser elaborada pela 
equipe da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal. E isso deve ocorrer somente após a 
conversão da Medida Provisória em Lei. 
A ideia é que os peritos médicos federais executem, de forma complementar, as atividades periciais 
previstas em lei para a Administração Pública Federal. Atualmente, esta avaliação pericial é realizada 
por médicos e cirurgiões-dentistas de várias carreiras do serviço público federal que atuam junto às 
unidades do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS). Já a Perícia Médica 
Federal é formada por um grupo de servidores públicos, integrantes da carreira específica dos 
médicos peritos. 
 
Execução 
Após a publicação do ato ministerial e a integração informatizada dos sistemas para o agendamento 
online, a perícia médica poderá ser realizada na Agência da Previdência Social (APS) mais próxima do 
órgão de exercício do servidor. São 1.327 agências disponíveis em todo o Brasil. 

 
PEC Emergencial: Corte de salários não vai atingir os servidores essenciais de saúde, 

educação e segurança pública 
O governo federal aceitou suavizar a possibilidade de redução da carga horária e da remuneração 
dos servidores públicos em caso de crise fiscal, que está prevista na PEC Emergencial. Por isso, esse 
corte não vai atingir os servidores essenciais - isto é, os servidores de saúde, educação e segurança 
pública. E também só deve ser acionado em casos extremos, quando o aperto fiscal permitir a 
demissão desses servidores. 
A mudança nesse artigo da PEC Emergencial, que é tida como uma das prioridades econômicas do 
governo federal neste ano, foi acertada pelo relator da proposta, o senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR), com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião realizada na manhã desta 
quarta-feira (11) no Ministério da Economia.   
"À medida em que as audiências públicas estão acontecendo, ideias surgem. E eu estou trocando 
ideias com o Ministério da Economia. Aperfeiçoamentos na PEC estão aparecendo de forma a torná-
la mais palatável para todos, para os funcionários públicos, para a sociedade em geral, para que seja 
realmente aceita", afirmou Oriovisto, na saída da reunião com Guedes. 
Secretário Especial da Fazenda, Waldery Rodrigues confirmou que o governo terá cuidado em não 
reduzir a prestação de serviços essenciais, como a segurança pública. "Nenhum serviço essencial terá 
comprometimento pela redução de até 25% da carga horária", garantiu Waldery. 
O governo, porém, ainda está calculando o impacto fiscal que essa mudança terá na PEC 
Emergencial. Nesta quarta-feira, por sinal, a Secretaria de Política Econômica (SPE) informou que o 



mercado calcula que, se for aprovada neste semestre, a PEC Emergencial pode liberar R$ 6 bilhões 
do orçamento da União para novos gastos e investimentos. 
 
Demissão 
Também foi discutido entre Oriovisto e Guedes a possibilidade de que a redução de até 25% da 
carga horária e da remuneração dos servidores só possa ser praticada quando o comprometimento 
fiscal for tão alto que permita a demissão dos servidores públicos. O gatilho para acionamento dessa 
medida, portanto, não será mais apenas a regra de ouro, mas também o risco de demissão. 
"Só poderá acontecer quando a única opção for a demissão. Ao invés da demissão, primeiro faz isso. 
Reduz por um período de tempo", disso Oriovisto, lembrando que a demissão dos servidores públicos 
é permitida pelo artigo 169 da Constituição. Segundo esse artigo, o servidor estável pode perder o 
cargo quando o governo aciona outros gatilhos de ajuste fiscal e, mesmo assim, continua 
descumprindo limites orçamentários como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o teto de gastos e 
a regra de ouro. "No caso de crise fiscal e insolvência do ente federativo - e já tem alguns entes 
classificados como insolventes -, está prevista a demissão. Agora, hoje ou demite ou não faz nada. 
Vamos dar um caminho alternativo de, ao invés de demitir, reduzir por seis meses ou um ano para o 
servidor não perder o emprego", detalhou Oriovisto. 
Ainda de acordo com Oriovisto, haverá mais uma sessão de audiências públicas antes que a PEC 
Emergencial seja votada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Essas audiências 
devem acontecer na próxima semana. Por isso, é possível que a proposta passe pela CCJ ainda neste 
mês. Depois disso, a PEC deve ser levada com urgência para o plenário do Senado para seguir para 
a Câmara. Por isso, a expectativa do relator é que a proposta seja aprovada ainda neste semestre 
tanto no Senado, quanto na Câmara, como deseja o governo. 
 
Alerta   
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). 
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. 
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.  
 

Governo parece não ter dimensão da crise que se avizinha, diz Dieese 
Segundo o diretor técnico do Dieese, Fausto Augusto Junior, o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
parece não ter a real dimensão da crise econômica internacional que se anuncia na esteira 
da pandemia do coronavírus. Nesta quarta-feira (11), Guedes enviou ofício ao Congresso Nacional 
em que pede a “aceleração da agenda de reformas” e aprovação de 19 propostas que serviriam para 
“blindar” o Brasil. 
A contradição, segundo Fausto, é que se trata do mesmo conjunto de medidas apresentada no ano 
passado, durante um período de “normalidade” – as ações do governo apontam para a manutenção 



dos cortes de gastos, quando a prioridade deveria ser garantir o atendimento à população, o bem-
estar da sociedade e a atividade econômica. 
“O que o governo está encaminhando para o Congresso nada mais é do que o que já tinha enviado 
em situação de normalidade. Entre as medidas, uma delas tem a ver com o fim da vinculação 
orçamentária, inclusive para a saúde. Outra tem a ver com a possibilidade de reduzir jornada e 
salário de servidores públicos em até 25%, inclusive servidores da área da saúde. O que coloca em 
dúvida até que ponto o governo tem a dimensão da crise que está por vir. 
Fausto cobrou “bom senso” do governo e a revisão da agenda de corte de gastos, já que o 
enfrentamento à crise vai exigir investimentos em saúde, além de estímulos para a economia. “Não é 
só o movimento epidemiológico. Junto com ele, vem toda uma crise internacional que deve levar o 
mundo para uma recessão e que vai, inevitavelmente, colocar o Brasil numa situação econômica 
difícil”. 

 
Calendário de Atividades 

 12/03 – Assembleia com os servidores do Incra (Belo Horizonte); 
 12/03 – Reunião entre SINDSEP-MG e Superintendência do Ministério da Saúde em Minas 

Gerais. 
 13/03 – Assembleia com filiados (as) de Varginha no Núcleo Regional Sul de Minas; 
 13/03 – Reunião entre Ebserh e Comissão de Trabalhadores sobre as negociações do ACT 

2020/2021. 
 


