
Reforma Administrativa: 
O que poderá mudar na sua vida?  



Emenda do Teto
Novo Regime fiscal que 

limita os gastos públicos com 
políticas sociais
(EC 95/2016)

“Reforma” da Previdência
Altera as regras da 
previdência pública

(EC 103/2019)

“Reforma” 
Trabalhista

Altera a CLT, precarizando as relações de 
trabalho (Novembro de 2017)

 Lei da Terceirização
Retira restrições sobre trabalho 

temporário e terceirização
(Março de 2017)

Desmonte do papel do 
Estado

Mudança estrutural na 
base econômica e 

tecnológica

Emenda 109/2021
Antiga PEC 186 (Emergencial)

 Decreto Terceirização no Serviço Público
Amplia as possibilidades de terceirização nas 

administrações direta e indireta
(Setembro de 2018)

Programa de privatizações
Petróleo

Energia Elétrica
Infraestrutura

Mercantilização de 
direitos sociais

PROJETO DE REDUÇÃO E MUDANÇA DO PAPEL DO 
ESTADO, COM FOCO NOS CUSTOS E 
RESPONSABILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

“Reforma” 
Tributária

“Reforma” 
Administrativa (PEC 32/2020)

Regime de Recuperação Fiscal
Institui regras para o controle dos gastos e 

privatizações nos estados em troca da 
postergação do pagamento da dívida

LC 173
Institui regras para o controle dos 
gastos nos estados em troca de 

recursos para o combate à 
pandemia

LC 178
Amplia o RRF e altera a LRF



NÚMERO E DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS SEGUNDO 
NATUREZA JURÍDICA - BRASIL

Fonte: RAIS 2018/Ministério da Economia. Elaboração: Dieese 

• Setor Público Municipal 5.571.083 (53,1%)

• Setor Público Estadual3.050.949 (29,1%)

• Setor Público Federal1.032.979 (9,8%)

• Entidade Empresa Estatal777.530 (7,4%)

• Setor Público Outros

64.0
66 

(0,6
%)

10,5 milhões 
de 

servidores



Fonte: RAIS/Ministério da Economia. 
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Demais Servidores
Profissionais da Educação Básica
Profissionais da Saúde

39,8% DOS 
VÍNCULOS EM 

TODAS AS 
ESFERAS SÃO 

PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO E 

DA SAÚDE

DISTRIBUIÇÃO DOS VÍNCULOS DOS SERVIDORES 
POR FAIXAS DE REMUNERAÇÃO E POR GRUPOS DE 
OCUPAÇÃO, BRASIL 2018. 

53,1% DOS 
VÍNCULOS EM 

TODAS AS ESFERAS 
SÃO 

REMUNERADOS 
EM ATÉ 4 
SALÁRIOS 
MÍNIMOS 



Reforma Administrativa - Fases anunciadas 

Fonte:  Apresentação realizada pelo governo



A PROPOSTA AFETA OS APOSENTADOS, OS ATUAIS, OS 
NOVOS SERVIDORES E TODA A SOCIEDADE

Quem não entra na reforma? 
Magistrados, procuradores, parlamentares, militares.

Extingue o Regime 
Jurídico Único (RJU) 
da União, Estados, 
DF e municípios;

Cria 5 vínculos 
distintos de 
contratação

Facilita o 
desligamento 
do servidor

Possibilita a 
retirada de 
direitos e 

benefícios 

Incentiva 
instrumentos 

de cooperação

Amplia poder do 
Executivo para extinguir 

e transformar cargos, 
órgãos, autarquias e 

funções



UNIÃO, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS INSTITUIRÃO NOVO 
REGIME JURÍDICO DE PESSOAL, ESTABELECENDO NOVOS 
VÍNCULOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

VÍNCULO DE 
EXPERIÊNCIA CARGO TÍPICO DE ESTADO PRAZO 

INDETERMINADO
PRAZO 

DETERMINADO
CARGO DE LIDERANÇA 

OU 
ASSESSORAMENTO

FORMA DE 
INGRESSO

Etapa do 
concurso

• Concurso
• Classificação final, entre os 

mais bem avaliados ao 
final do período do vínculo 
de experiência

• Mínimo 2 anos de vínculo 
de experiência com 
desempenho satisfatório

• Concurso

• Classificação final, 
entre os mais bem 
avaliados ao final 
do período do 
vínculo de 
experiência

Seleção 
simplificada

Ato do chefe de 
cada Poder ou ente

ESTABILIDADE

Instável, uma 
parcela 

deverá ser 
dispensada

Estabilidade após 3 anos de 
aprovação no estágio 

probatório e efetivo exercício
Sem estabilidade Sem 

estabilidade Sem estabilidade

REGIME DE 
PREVIDÊNCIA RPPS/RGPS RPPS RPPS/RGPS RGPS RGPS



NOVOS PRINCÍPIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

• O Artigo 37 da Constituição Federal prevê 5 princípios explícitos para a administração 
pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (LIMPE);

• A PEC 32 Institui novos princípios à administração pública: imparcialidade, 
publicidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa 
governança pública e subsidiariedade. 

• Destaque para o princípio da subsidiariedade e a inclusão de um novo artigo na CF 
que autoriza os entes a firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades, 
públicos e privados, para a execução de serviços públicos.



PRIVATIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR 
MEIO DE INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO
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Lei federal disporá sobre as normas gerais

Até que seja editada: Estados, DF e Municípios exercerão a 
competência legislativa plena 

A superveniência da lei federal, suspenderá o que for contrário

Permite o compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos 
humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira



VEDAÇÕES DE DIREITOS E GARANTIAS

férias superior a 
trinta dias;

adicionais por 
tempo de 
serviço;  

efeitos 
retroativos de 

reajustes; 

licenças decorrentes 
de tempo de serviço, 

ressalvada licença 
para fins de 

capacitação; 

redução de jornada 
sem redução de 

remuneração, exceto 
se decorrente de 

limitação de saúde; 

aposentadoria 
compulsória como 

modalidade de 
punição; 

adicional ou 
indenização por 

substituição, 
ressalvada a efetiva 

substituição; 

evolução na carreira 
baseada 

exclusivamente em 
tempo de serviço; 

parcelas 
indenizatórias sem 

previsão de requisitos 
e valores em lei, 

incorporação, total ou 
parcial, da remuneração 
de cargos ocupados ao 

cargo efetivo ou 
emprego permanente

A PEC 32/20 veda a concessão de direitos e garantias para os servidores públicos:



NORMAS GERAIS – GOVERNO FEDERAL

I - gestão de 
pessoas;

II - política 
remuneratória e 

de benefícios;

III - ocupação de 
cargos de 

liderança e 
assessoramento;

IV - organização 
da força de 
trabalho no 

serviço público;

V - progressão e 
promoção 
funcionais;

VI - 
desenvolvimento 
e capacitação de 

servidores; 

VII - duração máxima 
da jornada para fins 
de acumulação de 

atividades 
remuneradas.

Lei complementar federal disporá sobre normas gerais, enquanto isso, estados, DF e municípios 
exercem competência plena para suas especificidades, depois, competência suplementar e suspensão 
do que for contrário à lei federal, nos seguintes pontos:

ATENÇÃO! LEI DISPORÁ SOBRE A GESTÃO DE DESEMPENHO (NÃO É LEI COMPLEMENTAR).



PREVIDÊNCIA

Os entes também poderão, por meio de lei complementar publicada no prazo de 2 anos da 
entrada em vigor da EC, vincularem os servidores com vínculo por prazo indeterminado, que 
ingressarem no serviço público após isso, ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS;

Afeta diretamente os servidores aposentados e pensionistas dos RPPSs dos estados e 
municípios: menos servidores ingressando no serviço público; quando ingressam, somente os 
típicos de estado serão vinculados ao Regime Próprio e, com isso, inevitavelmente causará 
e/ou aumentará o déficit financeiro e atuarial;

Esse déficit repercutirá em muitos estados e municípios sobre a contribuição 
previdenciária dos inativos, seja por meio de contribuição extraordinárias e/ou 
diminuição da base de contribuição isenta.



GOVERNANDO POR DECRETO

• Caso não implicar em aumento de despesa, caberá privativamente ao 
presidente da república, por meio de decreto:

extinção, transformação e fusão de entidades da administração pública autárquica e 
fundacional ,entre outros

criação, fusão, transformação ou extinção de Ministérios e de órgãos diretamente 
subordinados ao Presidente da República

extinção de cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão, cargos de liderança e 
assessoramento, funções de confiança e gratificações de caráter não permanente, 

ocupados ou vagos



Tramitação - EC

• A PEC é discutida e votada em dois turnos, em cada Casa do Congresso, e será aprovada se 
obtiver, na Câmara e no Senado, três quintos dos votos dos deputados (308) e dos senadores 
(49).

• Depois de concluída a votação em uma Casa, a PEC é enviada para a outra. Se o texto for 
aprovado nas duas Casas sem alterações, é promulgado em forma de emenda constitucional 
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.

• A PEC 32/2020 foi apresentada pelo Poder Executivo no dia 03/09/2020 e, no momento, está 
tramitando na Câmara dos Deputados.



TRAMITAÇÃO PEC 32/2020

• Aprovada na CCJ 39x26 (com 3 supressões no texto)

• Após a CCJC que avalia a constitucionalidade e aprova a admissibilidade, 
a PEC é avaliada na comissão especial quanto ao mérito. 

• Hoje está na comissão especial que pode alterar a proposta original. A 
comissão tem o prazo de 40 sessões do Plenário para votar a proposta. O 
prazo para emendas se esgota nas dez primeiras sessões.

• Audiências Públicas.



Anelise Manganelli | Rede Servidores Dieese

errs@dieese.org.br

Acompanhe o Dieese nas redes:
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