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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

 

Secretaria Execu�va de Gestão Administra�va

 

Memorando Nº 3117/2021 - SEEC/SEGEA Brasília-DF, 15 de outubro de 2021.

 

 

Ao Gabinete da Secretaria de Estado de Economia do DF

 

Trata-se do disposto no O�cio n. º 055/2021 (69014859), oriundo do Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília/DF - SINDSAÚDE, por meio do qual
fora solicitada audiência com o Exmo. Sr. Governador para tratar da Lei N.º 5.174/2013, que dispõe sobre
a jornada de trabalho da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal.

Instada a se manifestar, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas desta Execu�va apresentou
considerações consignadas no Despacho SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICAR (72117119), corroborado
pelo Despacho SEEC/SEGEA/SUGEP (72126852), os quais acolho por seus próprios fundamentos e
daquele destaco:

(...)
Acerca da questão, observa-se que a Lei nº 5.174/2013 estabelece redução de
carga sem redução remuneratória, logo, implicando, indiretamente, em
impacto orçamentário e financeiro, visto que impõe alteração no valor da hora
trabalhada, ou seja, mantém inalterado o vencimento, apesar da redução da
carga horária trabalhada.

Ocorre que as alterações remuneratórias previstas para o segundo semestre de
2015 não foram implementadas à época devido a questões legais, dentre estas,
as limitações impostas pela Lei Complementar nº 101/2000, denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF e, ainda, a questões de ordem financeira.
Todavia destaca-se que, conforme anunciado pelo governo em 14/10/2021, em
razão da alteração do cenário econômico no âmbito distrital, fruto das
asser�vas ações governamentais, todas as alterações previstas em lei, ainda
não implementadas, serão efe�vadas em abril de 2022, com os devidos ajustes
remuneratórios.
(...)

Ressalte-se, por oportuno, que a demanda em pauta tramita nesta Pasta por meio do
Processo SEI nº 00040-00034990/2021-73.

À vista do delineado, e em atenção ao Despacho SEEC/GAB (69211192), encaminhamos os
autos à superior deliberação ponderando-se pelo envio do feito à Chefia de Gabinete do Governador, em
atendimento à Circular 1170 (69049980).

 

Atenciosamente,

 

GILVANETE MESQUITA DA FONSECA

Secretária Execu�va de Gestão Administra�va

Documento assinado eletronicamente por GILVANETE MESQUITA DA FONSECA - Matr.0276163-
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7, Secretário(a) Execu�vo(a) de Gestão Administra�va, em 15/10/2021, às 16:22, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 72134867 código CRC= B4989C30.
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