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#NOVIDADE
Ministros do TCU liberam exercício de funções
comissionadas FC-5 para servidores de nível técnico
Técnicos poderão ocupar cargos em determinadas áreas das
secretarias Segedam e Segepres, com algumas restrições

Em sessão deliberativa, ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) aprovaram, no dia 18 de
abril, alterações na Resolução 154/2002, que dispõe sobre o fim das restrições de acesso a funções
comissionadas em razão do cargo exercido pelo servidor. A partir dessa decisão, técnicos poderão
ocupar funções comissionadas de nível FC-5 na Secretaria-Geral de Administração (Segedam) e na
Secretaria-Geral da Presidência (Segepres), com algumas restrições.

#RECADASTRAMENTO

Senado realiza atualização cadastral
de servidores aposentados e
pensionistas
Numa tarde agradável à beira do Lago Paranoá,
os aposentados e pensionistas do Senado Federal
participaram do recadastramento realizado mensalmente
pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado (SEGP),
com o apoio do Sindilegis e da Assisefe. O presidente
do Sindilegis, Petrus Elesbão, falou que as entidades de
representação são um ponto de apoio para essas ações,
assim como o atendimento da reivindicação de e-mails
corporativos para aposentados.
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Não jogue em via pública

#REPÚDIO

Sindilegis sai em defesa dos órgãos
de controle interno e externo do País
O Sindicato se pronunciou em defesa da
autonomia e da independência dos órgãos
de controle interno e externo do País e se
posicionou contra o Projeto de Lei nº 7448/2017.
O PL, que não foi objeto de debate, determina
que a obrigação de examinar as consequências
do descumprimento das exigências legais por
parte dos gestores passaria a ser dos órgãos e
agentes de controle.

#BENEFÍCIO

Filiados agora poderão contar com
assistência contábil o ano inteiro
O Sindilegis irá oferecer assistência contábil gratuita
para todos os sindicalizados o ano inteiro, sempre às
quintas-feiras, entre 9h e 12h. Para utilizar o serviço é
imprescindível o pré-agendamento pelo telefone (61)
3246-2400. O contador Eduardo Barbosa auxiliará a
declarar Imposto de Renda, a evitar a malha fina e atuar
nos processos de restituições e intimações.

#MOMENTOLEGIS

Cruze, Tracker e S10 com bônus de até
R$ 10.000 na troca
O Sindilegis, por meio do Legis Club Brasil, acaba de lançar
um novo benefício aos seus filiados: um bônus de até R$
10 mil na avaliação de carros usados, de qualquer marca
e modelo, além de desconto nos modelos Tracker, Cruze
ou S10. As condições são válidas para o Distrito Federal
no período entre 04/04/2018 e 30/04/2018. Consulte
condições em sua concessionária. Mais informações:
www.chevrolet.com.br e SAC: 0800 702 4200.

Confira as matérias completas no site: www.sindilegis.org.br

Mais informações

imprensa@sindilegis.org.br
ou 61 3214 7300
@sindilegis

Serviços

Consulegis: 61 3246 2400
Odontolegis: 61 3246 2410
Legis Club Brasil: 61 3223 7705

