
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 24/07/2013 

Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
No próximo dia 02 de agosto (sexta-feira), o Sindijudiciário realizará uma Assembleia Geral 
Extraordinária, às 9 horas em primeira chamada e às 9h30 em segunda chamada com 
qualquer número de sindicalizados, no Auditório do Sindicato, situado à Rua Neves Armond, 
nº 20, Praia do Suá (ao lado da Igreja São Pedro). Conforme o Art. 23, § 1º da Carta 
Estatutária, estão convocados todos os sindicalizados a participarem. A pauta da referida 
Assembleia será a escolha dos membros da Comissão Eleitoral que irá gerir os trabalhos para 
a eleição da Mesa Diretora e Conselho Fiscal do Sindijudiciário (triênio 11/2013 – 11/2016). 
O edital de convocação da referida Assembleia foi publicado no Classifácil de A Tribuna, na 
página 20, edição de sábado, 13 de julho de 2013. 
Será solicitado o abono do ponto dos trabalhadores sindicalizados. O Sindicato fará o 
ressarcimento do combustível e passagem daqueles que vierem do Interior do Estado 
mediante a apresentação de nota fiscal em nome do sindicalizado ou canhoto de cupom de 
passagem. Solicitamos que os trabalhadores ao se deslocarem da mesma região do Estado, o 
façam em grupos para dividir o mesmo veículo, reduzindo assim os custos. Deverão 
permanecer na Comarca, 30% dos servidores por aplicação analógica à Lei de Greve. 
 

REUNIÃO DELEGADOS SINDICAIS 
Na próxima terça-feira (30/07/13) haverá uma reunião entre a Diretoria do Sindijudiciário e 
os Delegados Sindicais, às 10 horas no Auditório do Sindicato, na Rua Neves Armond, nº 20, 
Praia do Suá, Vitória, para tratar da análise e discussão da Lei Complementar 234/2002. 
Participe!!! 
 

13º SALÁRIO 
Os servidores sindicalizados que observarem o pagamento irregular do 13º salário 
(proporcional) devem procurar o Jurídico do Sindicato para analisarem a questão, pois o 
parágrafo primeiro do art. 117 da LC 46/94 prevê que o 13º salário corresponderá à 
remuneração percebida pelo servidor no mês de seu aniversário. 
 

PAGAMENTO DO ATS 
Até o último dia útil do mês de julho será paga a parcela do ATS no valor de R$ 1,5 mil. 
Sendo assim, os servidores detentores dos valores de 11,98% e ATS receberão neste mês o 
valor de R$ 2.250,00, ou seja, continuarão a receber R$ 750,00 relativo a 11,98% e mais uma 
parcela, no valor de R$ 1.500,00 (totalizando R$ 2.250,00). Na oportunidade não será 
divulgado o saldo a receber, tendo em vista que após análise do Sindicato e Tribunal de 
Justiça, não foi encontrada consistência matemática no caso de alguns servidores, 
necessitando tais cálculos serem revistos. Informamos que na ocasião do pagamento da 
parcela de ATS do próximo mês, será divulgado o saldo restante a receber. 
Os valores não serão pagos amanhã (sexta-feira) tendo em vista uma série de dificuldades que 
envolvem o IPAJM e o pagamento desses valores a aposentados. 

SUSPENSÃO 
Após gestões do Sindicato junto à Presidência do TJES e Diretoria do Fórum de Vitória, foi 
suspensa para trabalhadores da Comarca da Capital, a realização de hora extra para o 
pagamento de horário não trabalhado durante a manifestação e paralisação do dia 19 de julho. 

“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 


