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Informativo

Manifesto aos Sindfleguianos
Objetivando esclarecer à categoria dos acontecimentos atuais, que envolvem a grande maioria dos servidores

efetivos e para que não hajam especulações em virtude do processo eleitoral ora em andamento, fez-se necessário a
elaboração desse Manifesto para que todos tomem conhecimento das ações desenvolvidas pelo Sindflego.

Forma de apuração da freqüência -

Suspensão da Estabilidade Econômica pelo TCM -

A diretoria tem tido,
durante todo o seu mandato, papel importante na conquista e
preservação dos direitos dos trabalhadores. E para isso,
sempre se utilizou de argumentos sólidos e consistentes,
além de dados reais, para convencer a presidência da Câmara
ao atendimento das reivindicações. No caso específico da
forma em que as freqüências estão sendo apuradas, é
importante citar os seguintes artigos do Estatuto:

Como está bem claro, compete à Administração definir a
forma. O que cabe discutir é se o método utilizado está sendo
aplicado de forma igualitária a todos os servidores ou se
existe algum tipo de discriminação. Quanto a isso, estamos
colhendo informações de servidores e aquele que se sentir
prejudicado ou afrontado em sua dignidade, deve procurar o
Sindicato e formalizar sua reclamação, que as providências
serão imediatamente tomadas. Vamos exigir o cumprimento
do artigo 31, ou seja, a apuração deve ser feita somente pela
chefia imediata.

Recentemente, o benefício da incorporação de gratificação
virou alvo de análise pelo Tribunal de Contas e de ação civil
pelo Ministério Público. Antes que houvesse qualquer
decisão, auditora daquele Tribunal, analisando processo de
aposentadoria de um colega, determinou que o benefício
fosse suspenso. Imediatamente, encaminhamos ofício ao
presidente da Câmara, solicitando que tal medida não fosse
acatada, vez que a própria Corte não havia ainda tomado
decisão acerca de legalidade ou não do benefício, o que foi
prontamente atendido. Paralelamente a isso, em conjunto
com o Sindigoiânia, apresentamos um anteprojeto para
emendar o Estatuto, revigorando o art. 100, que trata da
Estabilidade Econômica. Esse projeto já se encontra em
tramitação na Câmara e deverá resolver definitivamente o
problema e beneficiará, não só os servidores que já detêm a
concessão, mas também aos que completarão cinco anos
consecutivos ou dez intercalados de percepção de
gratificação.

“Art. 30

Art. 31

- A freqüência dos servidores será apurada
através de registro, a ser definido pela
administração, pelo qual se verificarão,
diariamente, as entradas e saídas.

- Compete ao chefe imediato do servidor o
controle e a fiscalização de sua freqüência, sob pena
de responsabilidade funcional.”

Retorno ao cargo de origem anterior à Constituição de
1988 -

Reforma Administrativa -

Outro questionamento levantado pelo TCM diz
respeito à mudança de cargo ocorrida após o dia 05/10/1988,
data da promulgação da CF. Os processos de aposentadoria
encaminhados àquele Tribunal para o competente registro
estão sendo devolvidos com a manifestação de que o ato
deve ser retificado e a remuneração ajustada de acordo com
o cargo que o servidor ocupava até aquela data. Isso atinge
cerca de 80% dos servidores. Para contornar o problema o
Sindflego participará, juntamente com o presidente e o
diretor de RH, de uma reunião com conselheiros e auditores
do TCM. Assim que houver uma solução estaremos
informando a todos.

A Comissão Especial,
composta pelos diretores de Recursos Humanos, de
Controle Interno e Legislativo, Procuradora Chefe e o
presidente do Sindflego, está encarregada de apresentar
estudo de reforma administrativa e plano de cargos e
vencimentos. É a grande oportunidade que temos de
resolver problemas pontuais, corrigir as disparidades e criar
um plano de carreira sólido, que possa dar segurança ao
trabalhador e maior eficiência à administração. Sugestões
p o d e m s e r e n c a m i n h a d a s a t r a v é s d o s i t e

clicando no link Contato. Quando o
anteprojeto estiver em fase de conclusão, estaremos
apresentando à categoria para discussão e mudanças que se
fizerem necessárias. Tudo de forma transparente e
democrática.

Pois bem, é notório que estamos passando por um
momento muito sensível, envolvendo questões que dizem
respeito à nossa vida funcional na Câmara. Mas, estamos
atentos e interferindo diretamente na defesa intransigente
dos direitos dos servidores. Felizmente, temos o respeito e a
credibilidade para representar dignamente a nossa
categoria. Entretanto, não podemos aceitar que, no período
pré-eleitoral, na ânsia da conquista do poder, argumentos
sejam utilizados visando denegrir a imagem de dirigentes
sindicais, pois o que se coloca em risco não é o resultado de
uma eleição, mas a representatividade de toda a categoria.

Saudações Sindicais.

“Sindflego de Luta: sindicalismo de verdade para todos!”
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