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O Sindical encaminhou à chefe da Diretoria de
Recursos Humanos da CLDF, Edilair Sena, na quinta-feira (16),
requerimento referente ao Memorando Circular nº 5/2017/
DRH de 8 de março de 2017.

No memorando, a Diretora de Recursos Humanos
pede que, para a complementação de informações, os
servidores lotados nas Unidades Administrativas e Gabinetes
Parlamentares assinem nova declaração para posse e exercício
no cargo. De acordo com o documento, a declaração deveria
ser entregue até o dia 20 de março.

Por meio do requerimento encaminhado à DRH, o
Sindical esclarece à diretora de recursos humanos que a Lei
Complementar nº 840/2011 -  Regime Jurídico Único dos
Servidores do Distrito Federal - estabelece que a declaração
deve ser entregue à Administração Pública no ato da posse e
tão somente nessa ocasião, não podendo ser renovada. Não
sendo possível, legal e nem lícito o pedido de renovação do
documento.

Por ausência de fundamento legal no que foi solicitado,
o Sindical requereu à DRH, a imediata anulação do
Memorando Circular nº 5/2017 e anulação das declarações
que já tenham sido assinadas e entregues.

O requerimento está disponível para visualização no
site do Sindical: www.sindical.org.br.

O SINDICAL CONVOCA OS SERVIDORES PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, DIA 23/03/2017, ÀS 13h NA SALA DE AULA DA ELEGIS

SINDICAL PEDE ANULAÇÃO DE
MEMORANDO SOBRE NOVAS

DECLARAÇÕES DE POSSE

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

1

PAUTA
1 - CONVOCAÇÃO OU NÃO DE SUPLENTE PARA A DIRETORIA DO SINDICAL;

2 - CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO DA CLDF PARA SERVIDORES FILIADOS OU PARA
SEUS DEPENDENTES ECONÔMICOS;

3 - FESTA DE ANIVERSÁRIO DO SINDICAL E OUTRAS FESTIVIDADES.



Informa

CATEGORIA SE MOBILIZA E PARTICIPA
DA LUTA CONTRA A PEC 287/2016

Como não era visto há muitos anos, na última quarta-
feira (15), dezenas de servidores da CLDF se mobilizaram
durante o dia para participar da mobilização do Dia Nacional
de Luta contra a Reforma da Previdência. O Sindical
disponibilizou ônibus  para o transporte dos servidores com
viagens no período da manhã e tarde. Muitos servidores
também foram diretamente para a Esplanada dos Ministérios.

Felizmente tivemos êxito em convocar e mobilizar
nossa categoria para uma importante luta de âmbito nacional
e nos firmamos,neste dia, como um sindicato forte e
participativo, desta vez com destaque entre os demais, pela
demosntração de uma atuação ativa de nossa base.

Muitos servidores chegaram cedo, almoçaram no
local e permaneceram mobilizados até o final da atividade
que começou com concentração em frente ao Ministério
da Fazenda, ainda no início da manhã, e encerrou-se à tarde
com caminhada até o Teatro Nacional.

O Sindical aproveitou a atividade e a disposição da
categoria para a produção de um vídeo  para aTV Sindical
contra a PEC 287/2016, com participação dos servidores.
Postado na sexta-feira, o vídeo já possui, até o momento,
mais de 3.500 visualizações na página do Sindical no Facebook.

Estamos muito satisfeitos por, num momento tão
importante, contar com o apoio e a participação da nossa
base.  Parabéns pelo esforço dos que participaram.
Acreditamos que podermos mais. Continuaremos
mobilizados, pois  a luta é permanente.

Servidores saíram da CLDF às 10h em ônibus fretado pelo Sindical.
Alguns grupos já estavam na Esplanada dos Ministérios.
Durante a manifestação a categoria participou da gravação de um
vídeo, contra a PEC 287/201, para a TV Sindical. O vídeo está disponível no
site do Sindical: www.sindical.org.br, na página  do sindicato no
Facebook:  Sindical Brasília, e em nosso Canal no Youtube: Sindical DF.
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Greve Geral

Assembleia Geral Ordinária: dia 29 de março de 2017, no auditório da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, com primeira e única convocação às 12h.

Pauta: “Apreciação e votação do parecer do Conselho Fiscal às contas da diretoria
referentes ao exercício de 2016”.

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA


