
PROTOCOLO 	 

SINDSEMP 
Sindicato dos Trabalhadores Efetivos 

, 	do Ministério Público de Sergipe 

Ministério Público do enipe 
Recebi 22.ilin, 

Oficio n°37/2019 	 Aracaju, 28 de novembro de 2019. 

Excelentíssimo Senhor 

Doutor Eduardo 13arreto d'Avila Fontes, 

Procurador-Geral de Justiça de Sergipe. 

Nesta. 

Gerenciador 
Eletrônico de 
Documentos 

 

20.27.0076.  01010161 d IC12019- P-14  

  

Assunto: Solicitação de alteração da Portaria n° 3.600/17, de 19 de outubro de 

2017 (Portaria de Regulamentação das Férias) e de reunião. 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral, 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EFETIVOS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO.  ESTADO DE SERGIPE — SINDSEMP-SE, pessoa 

jurídica de direitO privado. entidade de classe, vem perante Vossa Excelência 

expor e requerer nos termos doravante: 

Considerando que a Portaria n° 3.600/17. de 19 de outubro 

de 2017 (Portaria de Concessão das Férias) — iVIPSE, determina que os 

Analistas de Direito e os Promotores de Justiça titulares (lotados na mesma 

unidade) não podem gozar férias no mesmo período à luz do art. 4°, §4'; 

Considerando que esta entidade sindical tomou 

conhecimento que, em mais de urna ocasião, o Promotor de Justiça solicitou a 
alteração do período de férias conflitando com o período de férias do Analista 

de Direito, já anteriormente acordado com o Superior Imediato e deferido pela 

Administração, causando prejuízo ao referido servidor, que teve o seu período 

de férias unilateralmente alterado; 

Considerando que, reunidos em assembleia geral ordinária 

no último aia 22 de novembro do corrente ano, os servidores efetivos 

aprovaram, á. proposta de alteração .da Portaria n° 3.600/17, de 19 de outubro 

de 2017, a fim de que seja o art. 40, §4° modificado, permitindo-se que •o 

Analista de Direito não seja prejudicado em cilso de eventual mudança 

posterior do périodo de férias do Promotor de Justiça titular, no sentiao de 
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que se ocorrer esta mudança posterior no período de férias do Membro vindo a' 
coincidir com o período de férias do Analista e este queira manter o gozo de 
seu período de férias já acordado com a chefia imediata e deferido pela 
gestão, seja designado um Analista substituto; 

Solicita esta entidade a alteração da Portaria n° 3.600/17, 
de 19 de outubro de 2017 (Portaria de Concessão das Férias) - MPSE: no 
sentido de que seja modificado o seu art. 4°, §4°, para que na hipótese de 
eventual mudança posterior do período de férias do Promotor de Justi3a 
titular, vindo a coincidir com o período de férias do AnaliSta de Direito e este 
queira manter o gozo de seu período de férias que já tenha sido acordado corri 
o Superior Imediato e deferido pela Administração, seja designado um 
Analista de Direito substituto. 

No mais, solicita a realização de reunião para a discussão 
desta e de outras reivindicações. 

Atenciosamente. 

Coordenador • de Formação Sindical 
Coordenador Geral 

Elenice Pires Darnaceno 
Coordenadora de Administração e 

Finanças 

Muriel Guimarães Lima 
_ Coordenador de Relações Institucionais 

e Comunicação 

Saulo dos Santos Lopes Cruz * 
Coordenador de Assuntos Jurídicos 

Coordenador Geral 

fin°~6-Arli a ouza agal 
Coordenadora de Secretaria Geral 

Coordenadora Geral e Responsável Legal 

Usts- klot 
Carlos Andrade tCarvalho 

Coordenador de Cultura e-Lazer 

oltr) 
Ruironaldi dos Santos Cruz 

Coordenador de Saúde dos Trabalhadores 

Alexandre Gonçalves Silva 
Coordenador de Políticas Sociais 

Max Jean Vieira de Oliveira 
Coordenador de Aposentados e Pensionistas 
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