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Em visita a lideranças e parlamentares de 
diversos partidos nessa quarta-feira, 31, a 

Condsef/Fenadsef foi ao Congresso Nacional 
buscar interlocução para pautas de interesse 

dos servidores federais. O que a entidade ouviu 
levou a convocação de uma reunião do Conselho 
Deliberativo de Entidades (CDE) para quinta, dia 

8/11. O principal objetivo é traçar uma estratégia 
para abordagem do trabalho de força tarefa para 

busca de emendas na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) 2019. Acontece que a entidade recebeu 

a informação de que será pouco provável haver 
espaço para inclusão de emendas. Segundo 
avaliação, os canais estão fechados e que há 

pouquíssima chance nessa direção.

Estabilidade Do Servidor Público 
Em Risco

Escrito por Byanca Guariz, para Anasps

Condsef/Fenadsef convoca CDE para 
discutir conjuntura do setor público

Fonte: www.condsef.org.br

Em defesa do serviço público
 e dos trabalhadores

Pode ir à sanção presidencial o Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 248/1998 que 
na prática acaba com a estabilidade no 

serviço público para quem for avaliado com 
baixo desempenho em suas atividades. A 

proposição que tramita no Congresso desde 
o governo Fernando Henrique estabelece 

avaliação periódica dos servidores públicos 
da União, Estados e Municípios. Pelo texto a 
avaliação periódica seria realizada pelo chefe 
imediato de cada servidor, ocorrendo a cada 

seis meses. 
De acordo com Antônio Queiroz, diretor do 

DIAP, o único governo que deixou a pauta de 
lado foi o PT, e destacou que o governo de 

Michel Temer vem sofrendo uma pressão do 
próximo governo (Jair Bolsonaro) para que a 
medida possa ser aprovada ainda em 2018.

Não há muito o que se fazer, pois não 
existem mais instrumentos Legislativos para 

trabalhar – como a apresentação de uma 
nova emenda. Por isso, o especialista destaca 
que é preciso que as entidades façam muita 
“pressão” para que o projeto não vire lei. “É 

necessário convencer as lideranças partidárias 
e o presidente da Câmara para não pautar a 

matéria”, argumentou.
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