
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 28/03/2014 

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

ASSEMBLEIA APROVA ORÇAMENTO E BALANÇO PATRIMONIAL 
 

Os sindicalizados presentes à Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas e 

votação do Orçamento aprovaram por unanimidade o Resultado Financeiro do 

Exercício de 2013, o Balanço Patrimonial do Exercício de 2013 e o Orçamento do 

Exercício de 2014. 

O Plano Orçamentário Anual aprovado, conforme o Estatuto, será publicado no prazo 

de 30 dias. 
 

REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TJES    
 

A Presidente do Sindijudiciário, Adda Maria Monteiro Lobato Machado, o Diretor 

Jurídico, Altamir Xavier, o Diretor de Aposentados e Pensionistas, Marcos Antonio 

Lemos Fabre e o servidor Bruno Fabres se reuniram com o Presidente do TJ 

atendendo ao pedido do mesmo para prestar algumas informações sobre as 

negociações. 

O Desembargador Presidente Sérgio Bizzotto esclareceu que o Ato Normativo que 

fixará a Data-Base da categoria no mês de março nos anos eleitorais e maio nos 

demais anos (semelhante ao da Assembleia Legislativa) será publicado na segunda-

feira, dia 31/03 e que está mantida a reposição das perdas salariais em 15%, sendo 7,5 

em 2015 e 7,5 em 2016, como informado anteriormente, podendo ser discutido nos 

debates do orçamento, o adiantamento dessas perdas para dezembro de 2014 e 

dezembro de 2015. 

O Presidente também apresentou minuta de Resolução que institui a Mesa de 

Negociações Permanentes com a criação de Comissões Temáticas, minuta esta que 

será melhor esclarecida na segunda, dia 31/03 quando a Administração do TJES se 

reunirá novamente com a Diretoria do Sindicato. 

No dia 1.º de abril a categoria se reunirá, concomitantemente (ou simultaneamente), 

em cada Comarca para debater o atual estágio das negociações para posteriormente 

deliberarem na Assembleia marcada para o dia 04/04/2014 os novos rumos das 

negociações. 
Reiteramos que os computadores não serão mais desligados entre 14 e 16 horas, mas os 

servidores deverão realizar reuniões setoriais nesse horário. As máquinas não deverão ser 

desligadas para não caracterizar movimento grevista. O Sindicato enviará até segunda-

feira, via Centelha, ata padrão bem assim, lista de presenças, as quais deverão ser 

encaminhadas ao Sindicato para que seja solicitado o abono de ponto neste dia. Os 

servidores têm um parecer jurídico orientando, segundo a Lei 46/94, a realizarem 

reuniões setoriais, e farão uso desse direito, devendo ser mantido por analogia à Lei de 

Greve, um percentual de 30% dos trabalhadores nos locais de trabalho. 

Servidores a mobilização continua!!!!! 
 

“MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 
A Diretoria 

 

 


