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Edição CLDF número 03 de 2016

ASSEMBLEIA HOJE

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2016
Conforme anunciado no último boletim
informativo do Sindical, hoje, terça-feira (15), a partir das
12h, no auditório da CLDF, será realizada assembleia geral
da categoria para definição e aprovação da pauta de
reivindicações dos servidores da Câmara Legislativa do
Distrito Federal (CLDF) para 2016.

Para apreciação, segue abaixo minuta da pauta
sugerida pela direção do Sindical que servirá como base
para o texto final, aprovado pelos servidores. É muito
importante a participação de todos para que as
reivindicações da categoria sejam aprovadas de forma clara
e democrática.

MINUTA - PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2016
1. Unificação das tabelas salariais dos servidores da CLDF e do TCDF.
2. Aumento gradativo do adicional de qualificação até o valor de 30%.
3. Profissionalização da Câmara Legislativa com a aprovação da proposta de reestruturação administrativa defendida pelo
Sindicato com a garantia da participação da entidade nos debates sobre as mudanças.
4. Reposição das perdas inflacionárias e ganho real de 2%.
5. Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR).
6. Extensão do auxílio-alimentação para os aposentados.
7. Mudar o caráter do auxílio pré-escolar, para auxílio escolar, permitindo o atendimento aos dependentes dos servidores
ativos, inativos e pensionistas até a conclusão do ensino fundamental. Revisão do mecanismo de reajuste dos valores do
benefício com base nos índices praticados pelas escolas particulares do DF, com adequação aos valores de mercado.
8. FASCAL: composição paritária no Conselho Administrativo, revisão da Resolução 155/1999 com a participação do Sindical,
ampliação da rede conveniada, com inclusão da rede hospitalar do entorno – RIDE, e manutenção de Plano Nacional.
9. Realização de concurso público para reposição dos cargos vagos, após a revisão do PCCR.

Servidor, se você tem alguma sugestão para acrescentar à minuta
apresentada pelo Sindical, compareça à assembleia e faça sua contribuição!
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