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

VENCEMOS O 1º ITEM!(AINDA NO PRIMEIRO SEMESTRE)AGORA É LUTA PELO PCCR E PELO CONCURSO!

Foram sancionadas pelogovernador Rodrigo Rollemberg nodia 1º de julho, as Leis nº 5.662/2016 e5.663/2016, que garantem a reposiçãode perdas salariais aos servidores doTribunal de Contas do Distrito Federal(TCDF) e da Câmara Legislativa do DF(CLDF). Serão três parcelas: a primeira,fixada em 8%, no próximo dia 1º deoutubro, e outras duas parcelas de 5%a serem pagas em agosto de 2017 e

Conseguimos a reposição das perdas salariais, agora vamos avançar com PCCR e concurso.

Ana Paula Alves

2018, totalizando um acréscimo de 18%nos vencimentos dos servidores.Nunca na história do Sindicaluma lei referente à reposição deperdas foi sancionada tão rápido – nodia seguinte à votação em plenário –o que é resultado da estratégiaadotada pela direção do Sindical detrabalhar a reposição das duas Casasem conjunto e do poder de articulaçãoda atual diretoria.

Para a diretoria é uma vitóriaparcial.  Para o segundo semestre oSindical pretende avançar nasdiscussões da pauta de reivindicaçõesdos servidores com atenção especialaos itens Plano de Cargos Carreiras eRemuneração dos Servidores e Con-curso Público, além de dar conti-nuidade às lutas já em andamento,como a derrubada do PLP nº  257/2016,no Congresso Nacional. 1



NÃO ESQUECEMOS DA GRATIFICAÇÃODE ATIVIDADE POLICIAL!

Foi publicado no Diário Oficial da CLDF, na sexta-feira, dia 15, o Ato da Mesa Diretora nº 58, que autoriza arealização de concurso público para provimentos de car-gos efetivos do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativado DF. Foi designada à Diretoria de Recursos Humanosda Casa a coordenação das ações de estudo doquantitativo de vagas, apresentação de projeto comminuta do edital e, em conjunto com a ComissãoPermanente de Licitações (CPL), escolha da instituiçãoexecutora do concurso.A realização de concurso público também é itemda Pauta de Reivindicações 2016 do Sindical. É doconhecimento de todos que desde 2005 a CLDF nãorealiza seleção para repor os quadros de servidoresefetivos da Casa. Entendemos que essa é uma vitória dacategoria parcial e um avanço relevante nas negociaçõesentre esta entidade sindical e os gestores máximos daCasa. No entanto, o Sindical não abrirá mão deacompanhar todas as etapas da elaboração do certamepara garantir que o concurso seja realizado de modo arespeitar as reais necessidades técnicas da Casa.
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Enquanto o sindicato batalhava para garantir areposição das perdas salariais dos servidores, algumaspessoas se empenhavam em dividir a categoria ao espalharpelos corredores que o percentual da reposição poderiaser maior se não estivesse em discussão também o pleitodos policiais legislativos, o pagamento da Gratificação deAtividade Policial (GAP).Acusações infundadas, visto que a GAP seráprevista para somente cerca de 30 servidores, o que diantede um universo de quase dois mil servidores tem efeitofinanceiro irrisório.O Sindical lembra à categoria que a reivindicação

dos policiais legislativos é luta histórica, que foi aprovadapela assembleia dos servidores e que faz parte da Pautade Reivindicações 2016.A Mesa Diretora da Câmara Legislativa jáapresentou o projeto de lei que institui a Gratificação deAtividade Policial aos servidores lotados e em exercício naCoordenadoria de Polícia Legislativa. O PL 1191/2016 prevêa implementação gradativa da gratif icação em trêsparcelas de 3, 6 e 10% em 2016, 2017 e 2018respectivamente. O Sindical continuará lutando pelacategoria como um todo, sem, no entanto, se esquecerdas especificidades de cada cargo.


