
2 SINDJUSMA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DO SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDJUS/MA. O 
Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão - SINDJUS/MA, CNPJ n°11. 013.026/0001-90, com sede 
em São Luis na Rua das Cajazeiras, 43, Centro, CEP: 65.015-080, neste ato representado por seu Presidente Oeorge 
de Jesus dos Santos Ferreira. CONVOCA todos os seus filiados membros da categoria profissional de servidores do 
Poder Judiciário do Estado do Maranhão, para participar da Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, a ser 
realizada no dia 30 de outubro de 2021, às lOhOOmin em primeira convocação, ou não se alcançando o quórum 
mínimo estatutário às 10h30min. em segunda e última convocação com o quorum presente a assembleia. A mesma 
correrá de forma híbrida - parte presenci4l, respeitando os limites de lotação das instalações e de acordo com as 
medidas sanitárias em vigor, em sua Sêde Social e Recreativa, na Estrada da Raposa, Bairro Cumbique. s/n. 
Raposa/MÁ, e online por meio de vídeo conferência na Plataforma Zoem Meeting. O link de acesso e as orientações 
gerais para participação via internet, serão disponibilizadas nos canais de comunicação do Sindjus/MA, como site. 
whatsApp. e redes sociais, uma vez que o meio digital vem se mostrando como uma importante ferramenta 
democrática e acessível, capaz de solucionar o impacto do isolamento social: assim, com base nos princípios 
interpretativos previstos na LINDB e na ausência de vedação legal, entendemos pelo efeito ultrativo do alt. 5 0  da l,ci 
Federal n° 14.010/2020, em consonância, inclusive, com o prazo estabelecido no art. 7 0  da Lei n° 14.030/2020. 
considerando plenamente válidas, independente de previsão no estatuto, as assembleias realizadas virtualmente. 
enquanto perdurarem os efeitos da pandemia do novo Coronavírus, sendo assim, para deliberação sobre a seguinte 
Ordem do Dia: a) Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2020. O método digital proposto 
depende de equipamento dotado de câmera e áudio, bem como da prévia instalação do aplicativo Zoom Meeting no 
computador ou no celular que será utilizado para acessar a Assembleia. Será disponibilizado no site formulário para 
inscrição prévia dos servidores filiados que desejarem participar de forma presencial, sendo obrigatória tal inscrição 
ser feita no período de 18 a 22 de outubro de 2021. São Luís/MÁ, 14 de outubro de 2021. George de Jesus dos 
Santos Ferreira —Presidente do S[NDJUS/MA. 
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