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Excelentíssimo Senhor 
Doutor Eduardo Barreto D'Avila Fontes, 
Procurador-Geral de Justiça de Sergipe. 
Nesta. 

Assunto: Errata do Ofício n° 04/2020 para retificação de índice 
inflacionário e do valor da diferença do reajuste do salário-base para 
2020 	e 	marcação 	de 	reunião, 	conforme 	GED 	n° 
20.27.0076.0000411.2020-29. 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral, 

O SINDICATO bos 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: 

Na reunião ordinária do Colégio de Procuradores de 
Justiça realizada em 23 de janeiro de 2020 restou aprovado o 
anteprojeto de lei que concede o reajuste apenas no importe de 3,5% 
(três vírgula cinco por cento) do salário-base dos servidores a partir de 
01 de janeiro de 2020. 

Considerando a atualização da taxa da inflação oficial 
para 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por 3ento) pelo INPC (índice 
de Preços no Consumidor) em razão do aumento dos preços das carnes 
e dos combustíveis nos últimos meses no país; 

Considerando a finalidade e o significado do direito 
constitucional ao reajuste anual do salário-base na vida econômica dos 
trabalhadores e trabalhadoras do MP/SE; 

Solicita este Sindicato que Vossa Excelência conceda 
a diferença do índice do reajuste do salário-base á partir de 01 de 
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janeiro de 2020 no importe de 0,98% (zero vírgula noventa e oito por 
cento), o que perfará um reajuste anual compatível à taxa da inflação 
oficial de 4,48% (quatro vírgula 'quarenta e oito por cento) pelo INPC 
(índice de Preços no Consumidor), evitando-se perda salarial. 

Por derradeiro, mais uma vez, solicita a' realização de 
reunião para a discussão desta e de outras reivindicações 

Atenciosamente. 
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