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Vitória: justiça atende ao
Sindilegis e determina

fim do desconto no IR do
Auxílio Alimentação

Medida garante cerca de R$ 250,00 a mais no bolso
dos servidores da Ales

Mais uma grande conquista
do Sindilegis favorecendo os

servidores da Ales. Decidindo em processo impetrado
pelo sindicato, a Juíza Sayonara Couto Bittencourt
determinou que a cobrança do IR sobre o Auxílio
alimentação dos servidores seja imediatamente suspensa.

A magistrada entendeu, diante das argumen-
tações do Sindilegis, que o auxilio é isento do desconto,

contrariando o procedimento da Ales e determinando
assim o fim da cobrança, conforme solicitado pelo
departamento jurídico do Sindilegis.

É mais uma vitória importante do Sindicato,
que vai representar um ganho real àqueles que optam
pelo recebimento do auxilo em dinheiro, pois com a
medida deixará de ser descontado cerca de R$ 250,00
por mês.

11,98%: fechamos setembro com mais de
60% dos termos de adesão entregues

Após anos de luta, O SINDILEGIS firmou um
acordo com o Estado do Espírito Santo para pagamento
dos atrasados devidos aos servidores que trabalharam
na ALES, referente ao reajuste salarial de 11 ,98%.
Assim, todos os servidores e ex-servidores, que
trabalharam na Assembléia entre junho 1999 e novembro
2009 podem ser beneficiários da ação, mas para isso
precisam assinar um termo de adesão ao acordo.

Os interessados deverão comparecer ao Auditório
1 – “Hermógenes Lima da Fonseca”, da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, situado na
Av. Américo Buaiz, n.º 205, Bairro Enseada do Suá,
Vitória, ES, até o dia 31 de outubro de 2016, das 9:00
às 17:00 horas, para assinar o Termo de Adesão ao
Acordo.

É importante o conhecimento de todos os

possíveis beneficiários, portanto solicitamos a todos
que divulguem entre seus amigos, pois faltando um
mês para o encerramento do período de adesão, dos
2.712 beneficiários 1 .697 (62,57%) já retiraram os
termos de adesão.

A lista de beneficiários e a relação de documentos
necessários para a adesão ao acordo estão disponíveis
no site do Sindilegis na internet: www.sindilegis-
es.org. Informações pelo telefone (27) 3182-2241




