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Entrega da Pauta 2015
A diretoria do
Sindical entregou, na
manhã de sexta-feira
(20), a Pauta de
Reivindicações 2015
à presidente Celina
Leão. Na
oportunidade, o
presidente Josimar
Oliveira solicitou o
início imediato do
processo de
negociação.

TCDF

Sindical faz reunião com Assecon e Afinco
A diretoria do Sindical se reuniu, na tarde de terça-feira
(17), com representantes das entidades representativas
dos servidores do Tribunal de Contas do DF: Associação
dos Analistas de Finanças e Controle Externo do Tribunal de
Contas do Distrito Federal - Afinco e Associação dos

Servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal Assecon. Durante o encontro, as três entidades
conversaram a respeito da elaboração de uma pauta de
reivindicações conjunta visando o fortalecimento do
movimento dos servidores do TCDF e da CLDF.

Assembleia Geral Ordinária
Prestação de Contas
O Sindical convoca todos os servidores para Assembleia Geral Ordinária,
a realizar-se no dia 26 de março de 2015 (quinta-feira), na sala de aula
da Escola do Legislativo - CLDF, às 11h, para deliberar sobre a seguinte
pauta: “Apreciação e votação do parecer do Conselho Fiscal às contas da
Diretoria referentes ao exercício de 2014”.
Dia 26 de março, quinta-feira, às 11h, na sala de aula da Escola do Legislativo
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Servidores requisitados:
Continuamos de olho!
No dia 15 de março, o Sindical encaminhou à direção da
CLDF requerimento de informações a respeito do Ato da Mesa
Diretora nº12/2015, que “Disciplina o § 3°, do art. 19, da
Resolução 229 de 28 de setembro de 2007.” O Ato foi
publicado no Diário da Câmara Legislativa nº 44 de 2015.
O Art. 19 da Resolução 229/2007 tem como regra
geral a vedação de requisição de servidores com ônus para
a CLDF. De acordo com o disposto em seu §3º, desde que
as despesas de pessoal estejam de acordo com a LRF, a
Mesa Diretora poderá suspender a vedação de que trata o
caput, mediante ato dispondo acerca dos limites e condições
para requisição de servidores para gabinetes parlamentares
e para a estrutura administrativa. Acontece que o AMD nº12/
2015, ao excetuar a vedação constante na Resolução 229/

2007, trata de requisitado para investidura de cargo a
ser indicado pela liderança de cada Bloco Parlamentar ou
Partido não coligado.
Não há qualquer referência, no AMD 12/2015, à
origem dos cargos a serem preenchidos, se são novos
ou não. De acordo com a assessoria jurídica do Sindical,
caso se verifique a hipótese de novos cargos criados por
intermédio de Ato de Mesa Diretora, a conduta pode ser
considerada ilegal e contrária ao disposto na Constituição
Federal e na própria Lei Orgânica do Distrito Federal (art.
48, X, da CF/88 e art. 58, III, da LODF), já que não existe
qualquer permissão de criação de cargos sem o
instrumento legal adequado, que é a lei ordinária, mesmo
para o Poder Legislativo do Distrito Federal.

Concurso Público só depois do PCCR

Reforma
da sede

Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração dos Servidores da CLDF.
A direção da Casa, porém, parece querer
fazer diferente.
A promessa de realização de
concurso para Casa se estende desde
o início de 2014,quando havia previsão
na Lei de Diretrizes Orçamentárias para
a realização do certame. De lá pra cá
muitoseespeculaemtornodaquantidade
de cargos, valores e benefícios oferecidos
a quem se candidatar às vagas.
Recentemente, matéria publicada
no portal CorreioWeb anuncia que após
dez anos, a Câmara Legislativa deve abrir
novo certame. Segundo a publicação,

são 70 vagas previstas na LDO para este
ano, além da expectativa de que o
número possa aumentar já que, de
acordo com o último balanço de pessoal,
existem hoje na Casa 340 cargos vagos.
Nos sites de cursinhos preparatórios há
informações, inclusive, de que o edital
já estaria autorizado. O sindical
encaminhou requerimento à direção da
Casa, no dia 18 de março, alertando da
necessidade de revisão do atual Plano
de Cargos, Carreiras e Remunerações
dos servidores antes da realização de
novos concursos.Requereu, ainda, cópia
da manifestação da Procuradoria Geral
da Casa acerca do assunto.
Fotos: Ana Paula Alves

Foi publicada no Diário da Câmara
Legislativa do dia 11 de março, Ata da
2ª Reunião do Gabinete da Mesa
Diretora (GMD) com deliberação de
encaminhar o Processo 001.000402/
2014 (item nº 9), que trata da
realização do concurso público da
CLDF, à Procuradoria Geral da Casa
para análise e parecer.
A realização de concurso público
para provimento de cargos na Câmara
Legislativa é um dos pontos históricos
da pauta de reivindicações do Sindical.
É de entendimento da categoria que o
certame só seja realizado após a
aprovação da proposta de atualização do

Confira fotos do andamento da
reforma da sede.
A conclusão das obras está
prevista para a primeira
quinzena de junho.
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