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Votação da data-base dos servidores 
públicos é adiada mais uma vez pelo 

plenário do STF

A espera continua! O plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) adiou novamente a 
votação do Recurso Extraordinário (RE) 
565.089, cuja aprovação pode garantir a 
data-base para os servidores públicos. Se 

for aprovada pelos ministros do STF, o três 
poderes ficarão obrigados, sob pena de 

pagamento de indenização, a cumprir a Lei 
n° 10.331, de 18 de dezembro de 2001.

Uma ADI (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) proposta pela AMB 
(Associação dos Magistrados Brasileiros) 
interrompeu a pauta de julgamento do dia 
21/06, quinta-feira passada. A expectativa 

era de que o recurso que prevê julgamento 
do direito à data-base acontecesse semana 
passada. Há a possibilidade de o processo 

retornar na pauta da quarta-feira, 26. 
A Condsef participou com os Servidores 

públicos os atos realizados semana passada, 
em frente ao Ministério do Planejamento 
e uma vigília no Supremo encampada pelos 

fóruns que reúnem servidores federais 
(Fonasefe e Fonacate). A mobilização deve 

continuar.

Eleição de delegados ao 12º Congresso

A Direção Colegiada esteve em assembleia hoje 
(25/06) com os servidores da Funasa, do Setor 

de Transportes, que fica na avenida Francisco Sá. 
Na ocasião, foram partilhados informes gerais e 
sobre a Capesaude, bem como foram eleitos dois 
delegados para participar do 12º Congresso do 

Sintsef.

Órgãos públicos vão funcionar durante os 
jogos do Brasil na Copa do Mundo
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A pedido dos servidores públicos, a Condsef/ 
Fenadsef e as entidades filiadas questionaram 

junto ao Ministério do Planejamento a 
razoabilidade da Portaria 143, de 1º/06/2018, 

que estabelecia o expediente dos servidores 
públicos federais em horário excepcional 
durante os jogos da Seleção Brasileira de 

Futebol na Copa do Mundo Fifa 2018. Ainda pela 
norma, os servidores teriam que compensar as 
horas não trabalhadas nos períodos em que os 
órgãos normalmente deveriam estar abertos, 

mas estariam fechados.
A partir do questionamento das entidades 

sindicais, na sexta-feira, 22/06, o Ministério 
do Planejamento voltou atrás na medida e 
divulgou a portaria 174 que traz a decisão 
de manter os órgãos públicos funcionando 
durante jogos do Brasil na Copa. Nela, cabe 

aos servidores a opção por assistir aos jogos 
em casa e compensar horas não trabalhadas, 

ou continuar com atividades profissionais 
regularmente.

Confira Portaria 174 no www.sintsefceara.org.br
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