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EXCELENTíSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.

Assunto: PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020 DO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.

O SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTiÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO - SINDJUS/MA, entidade sindical de 1° grau que
representa todos os servidores ativos e inativos do Poder Judiciário estadual,
neste ato, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem perante a
autoridade de Vossa Excelência, REQUERER o que segue.

1- DOS FATOS

Com o intuito de contribuir com a elaboração da proposta
orçamentária do ano de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
visando implementar políticas voltadas para a valorização dos servidores e
melhoria da prestação jurisdicional, após ouvir os servidores, apresentamos a
Vossa Excelência as seguintes propostas:

1 - Acrescentar ao Programa APOIO ADMINISTRATIVO
da unidade orçamentária do Tribunal de Justiça as ações: a) Revisão do Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV", com a finalidade de alterar e
modernizar a Lei do Novo PCCV alinhando o Tribunal do Maranhão a nova
realidade nacional de valorização da carreira pública; b) inclusão do pagamento
da reposição anual de perdas inflacionárias, cuja finalidade é manter o poder
aquisitivo da remuneração, atendimento ao art. 37, X da Norma Constitucional;
c) atualização dos auxílios sociais destinados a manutenção da assistência
saúde, alimentação e das diárias com os valores atualizados aos cobrados no
mercado, d) previsão de pagamento dos plantões judiciais, das substituições
mesmo que de forma proporcional, e) ajuda de custos para quem for removido.
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2 - acrescentar aos cursos oferecidos pela ESMAM a
seguinte ação: a) convênios com instituições que ofereçam cursos presenciais
e/ou EAD de mestrado e doutorado, cuja finalidade é proporcional qualificação
profissional em áreas de interesse do TJ/MA; b) no calendário de cursos seja
incluída a semana de valorização de todos os servidores do Poder Judiciário
com cursos específicos para todos os cargos observando as particularidades e
área de atuação; c) Projetos que possam valorização a inclusão dos servidores
aposentados; d) Cursos sobre infrações administrativas, confecção de autos de
infração, crimes contra criança e adolescentes, e treinamento pratico de
segurança de cumprimento de diligências no período noturno específicos para
o cargo de Comissário da Infância

3 - Acrescentar ao Programa a Unidade Orçamentária
FERJ a seguinte ação: a) Rubrica para o recebimento das diligências
cumpridas por comissários e oficiais de justiça onde o requerente seja
Ministério Público, Fazenda Pública e aquelas oriundas da justiça gratuita,
conforme regramento da Resolução 153/2012 do Conselho Nacional de Justiça
- CNJ, proporcionando ao Tribunal de Justiça complemento orçamentário; b)
Adequar o valor da indenização do custeio de diligências aos valores cobrados
na lei de custas e emolumentos.

Ante o exposto, e pelos fatos narrados acima, e buscando
a melhor forma de efetivar a participação do SINDJUS/MA na elaboração das
propostas do Plano Plurianual - PPA, REQUER A INCLUSÃO DAS
PROPOSTAS NO REFERIDO ORÇAMENTO 2020 DO TRIBUNAL DE
JUSTiÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.

Termos em que,

Pede Deferimento.
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