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Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal

PL 2.030 JÁ ESTÁ NA CCJ
O Projeto de Lei 2.030/2018, que altera a Lei nº
4.342/2009 – Plano de Cargos Carreiras e Remuneração
dos servidores da CLDF – foi encaminhado, no último
dia 21, para apreciação e parecer da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ). A deputada Celina Leão foi
designada relatora da matéria.
O PL 2.030/2018 assegura que servidores
ocupantes dos cargos de Auxiliar Legislativo, Assistente
Legislativo, bem como a todos os ocupantes dos demais
cargos da carreira legislativa, ativos, inativos e

pensionistas recebam mesmos valores percentuais
para adicionais, vantagens e gratificações.
A aprovação do projeto representa um avanço
na luta pela modernização do Plano de Carreira, pois
abrirá caminho para alcançarmos as demais demandas
da categoria, por meio do dialogo com a direção da Casa.
Neste sentido, a diretoria do Sindical mantém
conversações com os parlamentares para garantir que
a entidade sindical seja ouvida como única representante dos servidores da CLDF.

CONCURSO DA CLDF
INSCRIÇÕES ABERTAS!

Depois de 13 anos de espera e luta, a Câmara Legislativa realiza concurso
para provimento imediato de 86 cargos. As inscrições estão abertas desde
segunda-feira (25). A seleção é realizada pela Fundação Carlos Chagas e os
interessados devem se inscrever pelo site da instituição até o dia 25 de julho.
As taxas são de R$ 54 para nível médio e R$ 78 para nível superior. A
previsão é de que as provas sejam aplicadas nos dias 15, 16 e 23 de setembro.
A realização do concurso da Câmara Legislativa é resultado da luta dos
servidores e do Sindical, pela profissionalização do trabalho no legislativo.
O Sindical está se organizando para oferecer aulas gratuitas preparatórias
para o concurso, para filiados e seus dependentes. Mais informações em breve.
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Informa

FESTA JUNINA ANIMA CLDF
além de apreciar comidas típicas juninas. A animação
ficou por conta da banda Trio do Nordeste e seu forró
pé de serra e apresentação de quadrinhas. A festa foi
animada e se estendeu até à meia noite.

Ana Paula Alves

Na quinta-feira (21) aconteceu a festa junina da
CLDF. Quem compareceu ao “Arraiá Danado de Bom”,
logo depois do expediente, pode se divertir com
brinquedos infláveis, touro mecânico, bois adestrados,

Assista ao vídeo da
festa , pelo celular,
com o QR Code:

PONTO ELETRÔNICO:

TEM QUE SER PARA TODOS!

O Sindical reitera sua posição histórica de apoio a
qualquer iniciativa que aperfeiçoe a moralidade, a
probilidade e a profissionalização do serviço público na CLDF.
Não seria diferente com iniciativa de regulamentação de
frequência e ponto eletrônico. Essa é a posição da entidade
que reflete o sentimento da esmagadora maioria dos
servidores que ela representa. Todavia, sempre há
demagogos e oportunistas que querem fazer dessa questão
um ponto de disputa, com interesse eleitoreiro e moralista.
O Sindical não cairá nessa armadilha.
Somos uma entidade que representa servidores
com o compromisso de cumprimento de seu dever legal e
funcional. Todavia, o Sindical não admitirá qualquer
tratamento discriminatório sem justificativa. Por exem plo:
não admitirá que alguém que cumpra a função de secretário
ou secretária, dentro do gabinete parlamentar, não tenha
que se submeter ao ponto eletrônico enquanto servidor
com função correlata na estrutura administrativa tenha.
Essas e outras situações de discriminação injustificável já
estão sendo aduzidas.

O Sindical já requereu cópia da minuta em discussão
no gabinete da Mesa Diretora, tendo recebido cópia
integral dos autos. Nossa assessoria jurídica já está
trabalhando em apontamentos e sugestões. O Sindical
ainda não recebeu uma resposta sobre a abertura de prazo
para que a nossa entidade de pronuncie formalmente nos
autos do processo.
Os membros da Mesa Diretora já foram contatados
pela entidade sindical no sentido de querer contribuir para
uma regulamentação que seja consentânea com a
moralidade, a legalidade, a publicidade e que de maneira
alguma, novamente, seja discriminatória com qualquer
servidor e razão de seu cargo ou de sua lotação. Se houver
qualquer discriminação, que ela seja única e exclusivamente
em razão da função legalmente desempenhada.
Por fim, salientamos que não apenas contribuiremos
para a melhor e mais adequada regulamentação da questão,
mas envidaremos todos esforços e recursos possíveis para
fiscalizar e fazer cumprir o que estabelece a legislação e a
futura norma regulamentadora.
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