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Em reunião realizada na tardede ontem (17) entre o Sindical e asentidades representativas dosservidores do Tribunal de Contas doDistrito Federal (TCDF), Assecon eAfinco, foi deliberado que a assessoriajurídica do Sindical, representada peloescritório Alino e Roberto AdvogadosAssociados, prestará todo apoionecessário para o ingresso da ação sobrea Revisão Geral, Lei nº 3.172/2003 - osfamosos 13%.Amanhã, dia 18, o advogadosócio do escritório Alino e Roberto, Dr.Adovaldo Medeiros, se reunirá com opresidente do Sindical, Jeizon Silverio,o 2º vice-presidente da entidade, ÁtilaVinícius e com os representantes dasentidades Af inco e Assecom paradefinição de estratégias judiciais eelaboração, ainda neste f im desemana, do texto da referida ação ju-dicial. Como dito em edição anteriordo boletim informativo do Sindical, asentidades associativas do TCDFgastariam somas vultosa, na casa dedezenas de milhares de reais, demaneira desnecessária já que o Sindicalmantém contrato regular com um dosmelhores escritórios de Brasília.

Durante horas, os representantes do Sindical e das entidadesrepresentativas dos servidores do TCDF discutiram as possibilidades deunif icação das tabelas,  o que no médio prazo poderá gerar ganhossignif icativos para servidores da CLDF e, principalmente, do TCDF.O grupo constituído realizará um estudo do impacto financeiro/orçamentário possível nos diversos cenários a serem apresentados. Éimportante que tal estudo apresente à direção das casas uma propostafactível à luz da atual situação econômico-financeira do Distrito Federal ede restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).Mas duas premissas básicas foram estabelecias: Os cargos cujoprovimento de requisito é o nível básico e os servidores dos concursosde 2012 e 2014 serão prioridade.

Sindical, Afinco e Assecon deliberaram sobre  Lei nº3.172/2003e unificação das tabelas dos servidores da CLDF e TCDF

Unificação das tabelasSindical e entidades se reúnem novamente, na sexta-feira (18), com assessoria jurídica do sindicato.


