INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 17/07/2019

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

MINUTA REGIMENTO INTERNO DO SINDIJUDICIÁRIO/ES É DISPONIBILIZADO
NO SITE PARA DISCUSSÃO DA CATEGORIA
O Sindicato disponibilizou nesta terça-feira, dia 16/07/2019, sem seu site, minuta do regimento
interno (Clique aqui) da Entidade em que se regulamenta vários pontos do Estatuto, conforme
determinação do próprio, além de tratar de outras questões operacionais e para o bom
funcionamento da Entidade.
Os servidores poderão fazer proposições e encaminhá-las para o e-mail: monica@sindjud.com.br
até 29/07. Em seguida será designada assembleia geral extraordinária da categoria para aprovalo.

SINDIJUDICIÁRIO ENVIA PROPOSTA PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
2020 DO TJES
Na última sexta-feira (12) o Sindijudiciário protocolou no Tribunal de Justiça do Espírito Santo
(TJES) um documento (clique aqui) com propostas para o Orçamento Participativo do ano de
2020. As contribuições para plano plurianual e orçamento de 2020 foram aceitas até a última
segunda-feira (15).
Dentre as oito sugestões propostas pelo Sindijudiciário destacam-se: Implementação da
promoções 2017, 2018 e 2019; Revisão Geral anual e suas perdas desde o exercício de 2015 e
pagamentos dos retroativos das promoções pendentes (2015 e seguintes).

SINDICATO REITERA PEDIDO DE 13.º DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Desde 2011, anualmente, o SINDIJUDICIÁRIO/ES vem requerendo às sucessivas administrações
do TJES a concessão do 13.º Auxílio-Alimentação para a categoria, tendo os pleitos sido
indeferidos.
Assim, diante da aprovação, ontem, dia 16/07, pela ALES de pleito idêntico aos servidores do
Ministério Público Estadual, o Sindicato, hoje, 17/07 está renovando o pedido para o início de
novas negociações.

CONVOCAÇÃO PARA JUDICIALIZAR RETROATIVO PROMOÇÃO DE 2015
(VALORES ANTERIORES AO MS)
O Sindijudiciário convoca os servidores sindicalizados da Promoção de 2015 para interporem
ações individuais referentes aos valores retroativos não incluídos no Mandado de Segurança n.º
0006008- 38.2016.8.08.0000 (de 01/07/2015 a março de 2016). Para tanto os sindicalizados
deverão agendar dia e hora para atendimento individual pelo telefone 3357 5022, falar com Alainy
no Setor Jurídico.

Os atendimentos começaram no dia 08/07 e estão acontecendo das 10h às 17h, e estão sendo
realizados pelos Diretores que estão fazendo mutirão no jurídico. Os servidores deverão trazer
cópias dos documentos de Identidade e comprovante de residência. Esse chamamento se dá em
razão de já ter sido interposto o cumprimento de sentença dos valores compreendidos dentro do
mandado de segurança, restando os anteriores à impetração. Procedimento idêntico será
adotado no caso das demais promoções, à medida que forem sendo incorporados os valores.
Os servidores do interior que não puderem agendar ou comparecer ao Sindijudiciário, poderão
enviar através de e-mail seus dados (presidencia@sindjud.com.br), onde será confeccionado a
ação e será remetida via malote (SRM), com todas as peças necessárias para interposição da
ação.

SINDICATO QUESTIONA A NÃO ENTREGA DAS CÉDULAS AOS SERVIDORES
PARA VOTAÇÃO DOS CONSELHOS DO IPAJM
Desde o início do processo eleitoral para escolha dos Conselheiros do IPAJM, o Sindicato vem
questionando a diversidade do modo de votar (para os servidores do Executivo no Portal do
Servidor e para os demais via cédula enviada por correspondência) e sua constitucionalidade.
Na AGE do dia 12/07, a categoria deliberou por solicitar que fossem colocadas urnas nos
principais locais de trabalho dos servidores e que para fins de validação dos votos fosse
considerada a data da postagem, (hoje a data limite é dia 24/07, último dia da eleição).
Como a maioria dos servidores ativos e inativos do Judiciário ainda não receberam suas cédulas
comprometendo de forma grave a legitimidade do processo eleitoral, o Sindicato orienta os
servidores que enviem e-mail à Comissão Eleitoral do IPAJM no e-mail: ipajm@ipajm.es.gov.br
denunciando o não recebimento das correspondências e pedindo providências.
O Sindicato diante da importância da participação imparcial e democrática dos servidores nos
Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM também solicita que os e-mails endereçados à
Comissão Eleitoral sejam enviados com cópia (cc) para presidencia@sindjud.com.br, a fim de
que seja formulada nova denúncia quanto à irregularidade.
A DIRETORIA
POR TODOS OS NOSSOS DIREITOS!

