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GOVERNO INFORMA QUE TODOS OS SERVIDORES RECEBERAM PARCELA DO SALÁRIO EM DIA 

Transferência de competência da folha de pagamento fez com que o vencimento de quem têm 
portabilidade bancária não caísse na conta do banco escolhido 
 

Em resposta a uma matéria publicada nesta terça-feira (14) no portal O Tempo, o governo de 
Minas reforçou que todos os servidores do Estado receberam a primeira parcela do salário de 
janeiro em dia.  

Segundo nota da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), todos os vencimentos 
do funcionalismo público foram depositados na última sexta-feira (10). Porém, “houve casos 
isolados com alguns dos servidores que optaram pela portabilidade que receberam em sua conta-
salário vinculada ao Banco do Brasil, sem que houvesse a transferência automática para a conta 
em outra instituição financeira”. 

Ainda segundo a Seplag, “esses servidores tiveram acesso aos valores por meio de suas contas-
salário, com possibilidade de transferência ou saque de recursos ainda no dia 10”. 

Na reportagem, a coordenadora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas 
Gerais (Sind-UTE/MG), Denise Romano, afirmou ter recebido reclamações de professores de várias 
regiões do Estado, de não receberem o pagamento no último dia 10.Entre as queixas também 
estavam casos de servidores que teriam recebido os vencimentos em contas que já não 
movimentam mais.  

O problema foi provocado devido à “transferência da competência da folha de pagamento para a 
Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), concluída em janeiro de 2020, e a consequente 
troca de CNPJ da fonte pagadora”, conforme informou a própria Secretaria na matéria anterior. 

Confira a nota da Seplag: 

Os vencimentos e proventos de todos os servidores e pensionistas foram depositados na última 
sexta (10/01), conforme anunciado na escala de pagamento. Como esta informação foi enviada 
por meio de nota oficial e não consta na reportagem, peço que seja feito esse registro na próxima 
edição (15/01), tendo em vista a relevância do tema. 

Esclareço ainda que, também como informado, houve casos isolados com alguns dos servidores 
que optaram pela portabilidade que receberam em sua conta-salário vinculada ao Banco do Brasil, 
sem que houvesse a transferência automática para a conta em outra instituição financeira. No 
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entanto, esses servidores tiveram acesso aos valores por meio de suas contas-salário, com 
possibilidade de transferência ou saque de recursos ainda no dia 10. 

Todas as orientações foram prestadas por meio de nota publicada no site da Seplag e no Portal do 
Servidor, onde são impressos os contracheques. 

 


