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

AGE DO DIA 12/01 RATIFICA DECISÃO DO 
CONSELHO DELIBERATIVO 

 
A Assembleia Geral Extraordinária realizada no último dia 12/01 ratificou a 
decisão do Conselho Deliberativo e a servidora Valquíria Lopes de Oliveira 
passou a ocupar uma vaga na Diretoria Executiva. 
 
Em razão de a Diretora Climeni Araújo Rodrigues ter pedido o remanejamento 
para a Diretoria de Política Sindical, a Diretora Valquíria ocupará a Diretoria 
de Saúde e Previdência. 
 

SINDICATO SOLICITA INFORMAÇÕES AO TJES 
SOBRE GRATIFICAÇÃO DE CHEFE DE SECRETARIA 

 
Tendo em vista que o Tribunal já está adotando as medidas administrativas 
cabíveis para a inclusão do percentual de 5% (cinco por cento) a partir deste 
mês de janeiro, conforme prevê a citada Lei n.º 10.470/2015, o sindicato 
solicitou informações sobre o pagamento da função gratificada de Chefe de 
Secretaria no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) com as 
advertências previstas na própria lei. 

 

IPAJM ESCLARECE EQUÍVOCO QUANTO A REGRA 
PREVIDENCIÁRIA E NOTIFICA SINDICATO 

 
Em razão de solicitação de emissão de parecer feita pelo 
SINDIJUDICIÁRIO/ES ao IPAJM quanto à regra do artigo 3.º da EC 47/2005 
e do entendimento do órgão de que a contagem do tempo dos 25 anos de 
serviço público deve ininterrupta, o Sindicato informa aos servidores que o 
IPAJM reconheceu o equívoco na análise desses casos. 
 
Assim, o Sindicato alerta aos servidores que observem se foram prejudicados 
por análises anteriores da autarquia previdenciária quanto ao artigo 3.º da EC 
47/2005 e procurem o SINDIJUDICIÁRIO/ES para eventuais recursos ou 
pedidos de retificação. 
 
Vale lembrar que a regra correta do artigo 3.º da EC 47/2005 é a de 25 anos 
de serviço público ininterruptos ou não. 
 

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO PARA 2018 
 



Meses - Data para pagamento a Servidores e Magistrados (Ativos e Inativos) 

Janeiro  - Dia 24 (quarta-feira) 

Fevereiro - Dia 23 (sexta-feira) 

Março  - Dia 23 (sexta-feira) 

Abril - Dia 24 (terça-feira) 

Maio - Dia 25 (sexta-feira) 

Junho - Dia 25 (segunda-feira) 

Julho - Dia 24 (terça-feira) 

Agosto - Dia 24 (sexta-feira) 

Setembro - Dia 24 (segunda-feira)** 

Outubro - Dia 24 (quarta-feira) 

Novembro - Dia 23 (sexta-feira) 

Dezembro - Dia 21 (sexta-feira) 

Atenção: Este cronograma pode sofrer alterações ao longo do ano, devido à 
implantação do e-social. Caso haja impacto no calendário da folha de 
pagamento, magistrados e servidores serão devidamente informados. 

 


