INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 05/07/2019
Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo

AGE PARA ESCOLHER COMISSÃO ELEITORAL ACONTECE NA PRÓXIMA SEXTA (12)
Na próxima sexta-feira (12), a partir das 9h, no Auditório Augusto Ruschi, situado no andar Pilotis da
Assembleia Legislativa, acontecerá uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) com o seguinte
ponto de pauta: Eleição dos membros da Comissão Eleitoral. Clique aqui e confira o edital
completo.
Para os servidores sindicalizados que comparecerem à Assembleia será requerido o abono de
ponto.

ELEIÇÃO NO IPAJM
Entre os dias 23 e 24 de julho será realizada a eleição dos novos membros dos Conselhos
Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM), que terão
mandato de 3 anos. A votação é facultativa, ou seja, não é obrigatória.
Membros da diretoria do Sindijuciário estão participando da eleição. O diretor Elson Júnior concorre
a uma vaga no Conselho Administrativo. Já a presidente, Adda Lobato, concorre a uma vaga no
Conselho Fiscal (Civil Ativo). Para conferir a lista completa de candidatos clique aqui.
Podem participar da votação todos os segurados do Instituto, servidores ativos (efetivos) e
aposentados, de todos os Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como Ministério Público,
Tribunal de Contas e Defensoria Pública.
Para os eleitores do Poder Executivo, a votação será realizada pela internet, no Portal do Servidor,
utilizando o número funcional e senha, que é a mesma usada para acessar contracheques e informe
de rendimento. Obrigatoriamente, você terá que votar em um membro para cada conselho ou em
branco.
Caso você seja eleitor de outro Poder, os segurados vinculados aos Poderes Legislativo e Judiciário,
Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual, terão que votar por
meio de cédulas. O documento será enviado, pelo IPAJM, via Correios, à residência de cada um. O
retorno da correspondência não terá custos para o servidor. Atenção: somente serão consideradas
válidas as cédulas que chegarem ao Instituto até às 18h do dia 24/07/2019.
Para votar, algumas regras devem ser seguidas: o servidor ATIVO terá que votar em representantes
da mesma categoria que ele, ou seja, 01 voto para um representante dos servidores ativos do
Conselho Administrativo e 1 voto para um representante dos servidores ativos do Conselho Fiscal.

E no caso do servidor aposentado, ele terá que fazer suas escolhas em representantes dos
servidores inativos, e poderá escolher 1 representante dos servidores inativos do Conselho
Administrativo e 1 representante dos servidores inativos do Conselho Fiscal.
Mas atenção:
O eleitor que tiver um vínculo ativo e outro inativo terá direito a 2 votos, um para cada categoria a
qual pertence. O eleitor que possuir dois vínculos ativos ou dois vínculos inativos terá direito a único
voto para cada Conselho.

SUGESTÕES PARA PLANO PLURIANUAL E ORÇAMENTO DE 2020 DO TJES SERÃO
ACEITAS ATÉ O DIA 15 DE JULHO
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo receberá até o dia 15 de julho, por meio de formulário
eletrônico (clique aqui), sugestões para a elaboração do Plano Plurianual para o período de 2020 a
2023 (PPA) e do Orçamento do Poder Judiciário Estadual para o ano de 2020 (LOA).
Podem participar Magistrados, servidores, advogados, defensores públicos, sindicatos, associações,
cidadãos em geral e demais sociedades civis organizadas.
O questionário compreende duas perguntas objetivas, que identificam a parte interessada e o
objetivo estratégico; e três perguntas subjetivas, que tratam do problema encontrado, da sugestão
para solução ou melhoria, e dos setores ou Comarcas que seriam contemplados.
Fonte: http://www.tjes.jus.br

Por todos os nossos direitos.
A Diretoria

