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Filiado a FENALE 
 

PROPOSTAS À COMISSÃO DE REESTRUTURAÇÃO 
 

O SINDILEGIS com o intuito de subsidiar a Comissão de Organização Estrutural da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo encaminhou várias propostas visando a 
melhoria das condições remuneratórias e funcionais dos servidores vinculados à Casa. Dentre 
as propostas apresentadas constam: o reenquadramento dos servidores estáveis, melhoria 
dos interstícios da tabela de vencimentos e criação do quarto nível no Plano de Carreira, 
melhoria dos percentuais do incentivo educacional, cumprimento do Compromisso 
Parlamentar n.º 01/2.007, incorporação dos 11,98%, pagamento de horas extraordinárias e 
plantões legislativos, fixação da data base, melhorias das condições de trabalho, 
regulamentação do auxílio creche e saúde, aumento do auxílio alimentação. A Entidade 
Sindical acredita no trabalho da comissão e espera que os pleitos dos servidores sejam 
analisados e atendidos. Servidores, fiquem de olho! 
 

ALES E CAIXA ESTUDAM CRIAÇÃO DE CONVÊNIO PARA A CASA PRÓPRIA 
 
Na quarta-feira, dia 10/06/2.009 foi noticiado no site da Assembleia que a Caixa Econômica 
Federal apresentou aos Membros da Mesa Diretora proposta de convênio para estimular a 
compra financiada de imóveis. A iniciativa da Mesa Diretora em provocar esse entendimento 
junto a Superintendência da Caixa Econômica Federal atendeu a requerimento do 
SINDILEGIS formulado em 07/04/2.009 e significa concretamente uma forma de valorização 
do servidor público vinculado ao Poder Legislativo. São ações conjuntas como esta que 
fortalecem o Poder Legislativo na pessoa de seus servidores e dos Parlamentares. Em razão 
de tal postura, a entidade encaminhou à Presidência nota de agradecimento. O SINDILEGIS 
espera em outras reivindicações a mesma presteza e boa vontade demonstrada nesse caso. 

 
FENALE CONVIDA SINDILEGIS A SEDIAR CONGRESSO ELEITORAL 

 
A FENALE – Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais 
e o Distrito Federal por ocasião do XXII Encontro da Federação em maio do corrente ano, 
convidou o SINDILEGIS para sediar o Congresso Eleitoral que se realizará em novembro do 
corrente ano. O convite surgiu após a atuação de destaque feita pelo SINDILEGIS e denota a 
importância de participação no movimento nacional que via direta também fortalece as lutas 
locais. 
 

PROCESSO DO AUXILIO SAÚDE É DESENGAVETADO 
 

Em 02/05/2.007, logo após assumir a direção do SINDILEGIS, o Presidente Leandro Machado 
requereu a implementação do auxílio saúde (Processo n.º 0723930). Passado tempo razoável 
sem apreciação, em 20/08/2.008 o SINDILEGIS reiterou o pedido encaminhando inclusive a 
Resolução n.º 38 do CNJ que regulamenta a assistência à saúde na forma de auxílio para os 
seus servidores. Esse novo pedido foi formalizado na Casa com o n.º 082991 e após 10 (dez) 
meses paralisados voltou a andar: DG em 21/08/2.008 x Procuradoria em 09/06/2.009 x DLA 
em 18/06/2.009. Essa movimentação no processo, após um grande período de paralisação 
acende novamente uma luz no fim do túnel e reaviva a esperança da categoria. 

 
SITE DO SINDILEGIS 

 
Já se encontra na rede o site do SINDILEGIS. Servidor acesse o site da sua entidade sindical: 
www.sindilegis-es.com.br e contribua para o seu desenvolvimento. 
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ABERTAS NEGOCIAÇÕES PARA FIXAÇÃO DATA BASE 

 
Em data de 25/03/2.008 o SINDILEGIS solicitou a Direção da Casa o cumprimento do 
Compromisso Parlamentar n.º 01/2.007 e a abertura de negociação coletiva para fixação de 
data base para a categoria representada pelos servidores públicos vinculados ao Poder 
Legislativo. A Procuradoria da Casa opinou pelo atendimento do item “2”, ou seja, a abertura 
de negociação coletiva para fixação de data base e a Direção Geral acolheu. Diante dessa 
decisão, o SINDILEGIS requereu a designação de audiência para o início das negociações 
quanto à fixação data base e possíveis reajustamentos. 

 
REQUERIDO O AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIAS COM O PRESIDENTE DA ALES E COM 

O GOVERNADOR 
 

O SINDILEGIS aguarda a designação de audiência com o Presidente da Assembleia 
Legislativa, Deputado Elcio Alvares e com o Governador Paulo Hartung para discussão de 
vários temas de interesse da categoria formada pelos servidores do Poder Legislativo 
Estadual. Os pedidos foram feitos no dia 22/06/2.009. 

 
 

ANDAMENTOS DOS PRINCIPAIS PROCESSOS 
 
ADMINISTRATIVOS: 
 
N.º Processo Assunto Andamento 

082991 Regulamentação Auxílio Saúde 18/06/09 - DLA 
083571 Pedido de Enquadramento – Em 

consonância com o Ato n.º 1.574/2.000 
(promoção procuradores) 

16/02/09  –  Procuradoria 

084139 Pagamento e incorporação dos 11,98% 13/04/09 – Procuradoria 
Geral 

084348 Pagamento das horas extraordinárias 13/04/09 – Procuradoria 
Geral  

090189 Plantão Legislativo 13/04/09 – Procuradoria 
Geral  

092073 Pedido de realização de audiência 
pública para discussão do Ponto 
Eletrônico 

09/06/09 -  Comissão/Ciência 
e Tecnologia 

 
JUDICIAIS: 
 

N.º Processo Assunto Andamento 
024.04.026712-2 Ação concurso 1.995 Autos concluso para 

sentença em 17/03/2009 
024.05.007551-5 Ação pedido de Enquadramento Aguardando publicação na 

imprensa em 19/06/2009 
024.05.003875-1 Ação pedido de Enquadramento Petição recebida no cartório 

em 17/12/2008 
024.08.033344-6 Ação para reajustamento dos 

vencimentos – 44,10% 
Aguardando cumprimento de 
prazo em 18/05/2009 

RE 599020 (STF) Ação incorporação e pagamento dos 
11,98% 

Conclusos ao(à) Relator(a) 
em 21/05/2009 

RMS 23868 (STJ) Mandado de Segurança Auxílio 
Alimentação 

Conclusão ao(à) Ministro(a) 
Relator(a)  em 07/03/2008 

 


