
A pandemia da covid-19 colocou em evidência a presença do estado na prestação de 
serviços essenciais. Os servidores públicos, apesar da falta de recursos e salários 
congelados, foram os principais responsáveis pelo atendimento aos 
mais necessitados. A estabilidade do serviço público evita 
que recursos públicos sejam desviados. Trata-se de uma 
garan�a da sociedade que não deseja o favorecimento de 
interesses nada republicanos. 
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 Uma Proposta de Emenda à Cons�tuição (PEC) está em 

tramitação na Câmara Federal, sob o número 32/20, e vai mudar as 

regras para os novos servidores públicos. Trata-se da Reforma 

Administra�va do governo Bolsonaro (sem par�do). Entre as 

principais mudanças está a limitação da estabilidade do servidor 

para algumas carreiras.  Para quem tem interesse, o link da 

proposta está disponível em h�ps://www.camara.leg.br/ 

propostas-legisla�vas/2262083 .
 O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-

AL), está acelerando os prazos da PEC para votá-la nos próximos 

dias, em dois turnos. Para quem ainda não sabe, a reforma já foi 

aprovada pela Comissão de Cons�tuição, Jus�ça e Cidadania da 

Câmara (CCJ) e seu relatório foi apresentado em 1º de setembro, 

com 75 emendas. Agora, a proposta precisa ser aprovada com 3/5 

dos votos dos deputados (308), em dois turnos. O relator é o 

deputado Arthur Oliveira Maia (DEM-BA).
 Caso seja aprovada na Câmara Federal, ainda precisa passar 

pelo Senado, onde precisa ter no mínimo 49 votos, também em dois 

turnos, para então ser promulgada. Se o texto for aprovado nas 

duas Casas sem alterações, é promulgado em forma de Emenda 

Cons�tucional em sessão do Congresso Nacional. Se houver 

modificação substancial (não apenas de redação), ela volta 

obrigatoriamente para a Casa onde começou a tramitar. A alteração 

em uma Casa exige nova apreciação da outra Casa, sucessivamente.  

É possível haver a promulgação “fa�ada” - apenas da parte 

aprovada pelas duas Casas.
 Um detalhe importante é que a PEC não mexe nas regras 

para magistrados, parlamentares, militares e membros do 

Conheça a proposta de Reforma Administra�va  

Ministério Público, categorias que estão entre as que têm maior 

remuneração e bene�cios no serviço público.  .............................

 Segundo o presidente do Sindicato dos Fazendários do 

Recife, Fábio Macedo, o relator incluiu, no úl�mo relatório, os 

servidores da administração tributária como carreira �pica de 

estado no texto cons�tucional.
 Macêdo explicou que os fiscos das três esferas de governo 

têm agido, através de suas en�dades representa�vas. “Os 

sindicatos ar�culam, em conjunto com outras categorias de 

servidores, uma reforma que fortaleça o serviço público e que não 

desmonte o setor, em detrimento da população mais necessitada”.
 Para ele, é fundamental haver uma Reforma Administra�va 

que fortaleça o serviço público, es�mule a eficiência e valorize os 

bons servidores. “A impessoalidade na seleção de servidores e a 

estabilidade desses para desempenhar suas funções são 

fundamentais para que uma Reforma Administra�va proporcione 

um serviço de qualidade aos brasileiros”.

Fábio Macêdo, presidente do Sindicato dos Fazendários do 

Recife (Afrem Sindical)

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2262083
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2262083


Servidores de cargos públicos ou agentes com vínculo temporário não poderão ser 
desligados por mo�vação polí�co-par�dária. No entanto, isso pode ser feito no caso 
de cargos de liderança e assessoramento.

Confira os detalhes da PEC da Reforma 
Administra�va:

 Com a nova PEC, serão criadas diferentes categorias com 

o novo regime jurídico de pessoal. A definição de cada grupo será 

feita por lei complementar:

1. Regimes de contratação - Novos vínculos
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2. Estabilidade do servidor - mudanças  

A estabilidade con�nua a valer para ocupantes de cargos públicos que já es�verem em exercício 
quando a PEC for promulgada. No entanto, eles passarão a ser subme�dos a avaliação de 
desempenho. Lei ordinária vai tratar da avaliação de desempenho para fins de demissão.

A estabilidade será restrita a servidores ocupantes de cargos �picos de Estado, 
somente depois do término do vínculo de experiência, e de permanecerem por 
um ano em efe�vo exercício com desempenho sa�sfatório.

A forma de saída também mudou. A demissão na PEC é admi�da por 
decisão judicial proferida por órgão colegiado. Atualmente, o servidor 
somente pode ser demi�do após o trânsito em julgado.

A demissão por insuficiência de desempenho vai depender de critérios 
estabelecidos em lei federal ordinária. Uma lei ordinária também vai definir as 
condições de perda de cargo que não sejam classificados como �picos de Estado, 
o que neste caso poderá ocorrer durante todo o período de a�vidade.



   Com a PEC, deixam de exis�r os "cargos em 
comissão de livre provimento e exoneração" e as "funções 
de confiança" previstos atualmente na Cons�tuição. Serão 
ambos subs�tuídos por "cargos de liderança e 
assessoramento", des�nados a atribuições estratégicas, 
gerenciais ou técnicas. Critérios mínimos de acesso e 
exoneração serão estabelecidos por ato do chefe de cada 
Poder.

3. Contrato temporário - Processo Seletivo 

Simplificado 

 A PEC permite a contratação, mediante processo sele�vo 
simplificado, de pessoal com vínculo por prazo determinado, com 
recursos próprios de custeio. Isso será admi�do nas hipóteses:

calamidade, emergência, paralisação de a�vidades 
essenciais ou acúmulo transitório de serviço a�vidades, 
projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal, 
com indicação expressa da duração dos contratos a�vida-
des ou procedimentos sob demanda.

4. Concursos públicos e os vínculos 

de experiência

 A PEC mantém a exigência de aprovação em concurso 
público para acesso a empregos permanentes. No entanto, haverá 
uma segunda etapa para o concurso, na qual o candidato passa por 
"vínculo de experiência", que vai determinar a classificação final. A 
etapa deve durar pelo menos um ano, para acesso a cargos que não 
sejam qualificados como �picos de Estado, ou dois anos, para 
cargos �picos de Estado.

4.1 Cargos de liderança e assessoramento 

calamidade, emergência, paralisação de a�vidades 
essenciais ou acúmulo transitório de serviços/a�vidades, 
projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal, 
com indicação expressa da duração dos contratos,    
a�vidades ou procedimentos sob demanda.

   Os �tulares no novo sistema poderão 
desempenhar a�vidades que atualmente são exclusivas de 
servidores efe�vos. 

5. Limitação de vantagens 

 Será proibida a concessão, a qualquer servidor ou 
empregado da administração pública direta ou de autarquia, 
fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista:

Férias em período superior a 30 dias pelo período 
aquisi�vo de um ano

Adicionais referentes a tempo de serviço, independente-
mente da denominação adotada.

Aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias
com efeitos retroa�vos.

Licença-prêmio, licença-assiduidade ou outra licença 
decorrente de tempo de serviço, independentemente da 
denominação adotada. A única ressalva é a licença para 
fins de capacitação.

Redução de jornada sem a correspondente redução de 
remuneração, exceto se decorrente de limitação de 
saúde.
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6. Proibições

 Fica proibida a aposentadoria compulsória como 
modalidade de punição.
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É vedada a incorporação total ou parcial de gra�ficação
ao cargo efe�vo.

Não será admi�da, em relação a cargos �picos de 
Estado, a redução de jornada e de remuneração. A 
restrição não vale para servidores ocupantes de outros 
cargos, implicitamente admi�ndo a redução remunera-
tória caso se promova encurtamento da jornada de 
trabalho.

Parcelas indenizatórias pagas em desacordo serão 
ex�ntas dois anos após a promulgação desta Emenda.

As restrições deste tópico não se aplicam a magistrados,
 membros do Ministério Público e militares.
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Assembleia no Afrem Sindical define Comissão Eleitoral 

 Em assembleia, realizada no dia 3/9 na sede do Sindicato dos 
Fazendários do Recife (Afrem Sindical), foi eleita a Comissão Eleitoral: 
Adriana Luzia da Silva Cavalcante, Jéssica Lorena Cruz de Medeiros e 
Evaldo José Cou�nho Filho, como presidente, vice-presidente e 
secretário, respec�vamente. Na oportunidade, foram prestados 
esclarecimentos sobre a ADI.
 A Comissão Eleitoral dirigirá os trabalhos da eleição para 
renovação do Conselho Execu�vo, Conselho Fiscal e dos membros 
representantes do Sindicato na Fenafim. O registro de chapas deverá 
ser feito no período de 13 a 27 de outubro de 2021.
 A eleição será realizada no dia 30 de novembro, das 8h às 
17h, na sede do Sindicato, e das 8h às 13h, na Prefeitura do Recife, no 
2º andar do edi�cio-sede, onde funcionarão mesas coletoras de 
votos.

Sindicato ar�cula temas relevantes do fisco municipal com diversos órgãos 
 Muitas ar�culações e reuniões foram realizadas pelo 
Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical) nos meses de 
agosto e setembro. As pautas giraram em torno da defesa dos fiscos 

municipais, que vão desde a Reforma Administra�va, Reforma 
Previdenciária e a Ação Direta de Incons�tucionalidade (ADI). 
Confira os principais encontros:

 O presidente Afrem Sindical, Fábio Macêdo, e o secretário-geral, João Victor de 

Araújo, reuniram-se, em 8/9, com o deputado federal Milton Coelho (PSB-PE), em Recife. O 

encontro foi mo�vado pela Reforma. O parlamentar é um dos membros da Comissão 

Especial da Projeto de Emenda Cons�tucional (PEC-32/20), que tramita desde setembro do 

ano passado na Câmara Federal. 

1 - Câmara Federal 

2 - Assembleia Legislativa

 O presidente da Assembleia Legisla�va de Pernambuco (Alepe), deputado Eriberto 

Medeiros (PP), recebeu no dia 30/8, em seu gabinete, o presidente do Afrem, Fábio 

Macêdo. Es�veram presentes, o procurador-geral da Alepe, Hélio Lúcio; o representante da 

Fenafim, Carlos Cardoso; o secretário-geral do Sindicato, João Victor de Araújo; e os 

auditores de Vitória de Santo Antão, Maria Flávia Guerra e Marcelo Veras.

3 - Prefeitura do Recife

 A direção do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical) par�cipou, no dia 
01/9, de uma reunião com a secretária de Finanças, Maíra Fischer; o secretário execu�vo do 
Tesouro, André Nunes, e o secretário execu�vo de Governo, João Ba�sta. Na pauta, as 
ar�culações sobre a Ação Direta de Incons�tucionalidade (ADI). Par�ciparam do encontro, o 
presidente do Afrem Sindical, Fábio Macêdo; o secretário-geral, João Victor de Araújo; e o 
diretor Administra�vo-financeiro, Luiz Ferreira, e a auditora Karla Barradas.
 No dia (27/8), os gestores do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical) 
par�ciparam de uma reunião, com o secretário execu�vo de Governo, João Ba�sta, para 
debater soluções sobre a Ação Direta de Incons�tucionalidade (ADI). Par�ciparam do 
encontro, o presidente do Afrem Sindical, Fábio Macêdo; o secretário-geral, João Victor de 
Araújo; e o diretor Administra�vo-financeiro, Luiz Ferreira. 
 O secretário de Governo e Par�cipação Social do Recife, Carlos Muniz, e o secretário 
execu�vo, João Ba�sta, reuniram-se no dia 29/7, com os diretores do Sindicato dos 
Fazendários do Recife, João Victor de Araújo e Luiz Ferreira, e o presidente da Comissão 
Central de Inquérito, Manoel Sidney. A reunião teve como pautas a Reforma Previdenciária 
do Município do Recife e as mudanças na Lei Orgânica. O encontro foi realizado no 
Restaurante da Livraria Jaqueira.
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