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PEDIDOS DE REGIME DE URGÊNCIA PARA PROJETOS DE 
ALTERAÇÃO NO PCS NÃO FORAM VOTADOS NA ALES HOJE 

 

Os requerimentos de regime de urgência para os Projetos de Lei referente às 

modificações na Lei n.º 7.854/2004 e na Lei Complementar n.º 566/2010 (Alteração 

no Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do 

Espírito Santo) não foram votados na sessão da Assembleia Legislativa na tarde de 

hoje devido à falta de quórum. Seriam necessários mais dois deputados para que o 

requerimento fosse votado. 

Devido a não apreciação do requerimento de regime de urgência, o Sindijudiciário 
convoca todos os servidores a participarem em massa, da Assembleia Geral 
Extraordinária em Caráter Permanente, amanhã (26/08), que acontecerá no 
Auditório da Assembleia Legislativa, sito à Avenida Américo Buaiz, nº 205, 
Enseada do Suá, às 13h30 em primeira chamada e às 14 horas em segunda 
chamada, para definir estratégias para aprovação dos referidos Projetos de Lei e 
posterior sanção governamental. 
Será solicitado abono de ponto dos trabalhadores sindicalizados. O Sindicato 
fará o ressarcimento de combustível e passagem daqueles que vierem do Interior 
do Estado mediante a apresentação de note fiscal em nome do sindicalizado ou 
cupom de passagem. Deverão permanecer Nas Comarcas 30% dos trabalhadores 
por aplicação analógica à Lei de Greve. 
Se necessário, uma nova Assembleia Geral está agendada para acontecer no 
mesmo local e com a mesma pauta, no dia 27/08 (quarta-feira), às 8 horas em 
primeira chamada e às 8h30 em segunda chamada, com qualquer número de 
sindicalizados, seguindo os mesmos parâmetros de pedido de abono de ponto e 
reembolso de combustível e passagem. 
O Sindicato reforça a necessidade de mobilização de todos os servidores junto 
aos Deputados pedindo que os parlamentares compareçam às sessões para a 
votação dos projetos, e solicita ainda o comparecimento de todos os 
sindicalizados para acompanharem as sessões na Assembleia Legislativa. 
Os Projetos já foram lidos em sessão na Casa de Leis, e receberam a seguinte 

numeração: PL n.º 202/2014 e PLC n.º 42/2014, respectivamente. 

Esses projetos atendem a todos os servidores do Poder Judiciário (ativos, inativos e 
pensionistas) e entre as modificações apresentadas estão a valorização das funções 

gratificadas exercidas por servidores efetivos, a recuperação de perdas salariais dos 

últimos dez anos, o aumento do interstício para 2,75% (dois vírgula setenta e cinco 

por cento). 
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