
Ofício nº 35/2020                                                Aracaju, 23 de novembro de 2020.

Excelentíssimo Senhor

Manoel Cabral Machado Neto

Procurador-Geral de Justiça de Sergipe

Nesta.

Assunto: solicitação de pagamento retroativo da diferença do reajuste salarial e dos

auxílios 2019, reajuste do vencimento base e auxílios 2020, e marcação de reunião.

Senhor Procurador-Geral

O  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  EFETIVOS  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE – SINDSEMP-SE, pessoa jurídica de direito

privado, vem perante Vossa Excelência expor e requerer:

Considerando  que  os  pleitos  pecuniários  dos  servidores

efetivos  do  MP/SE  não  foram  atendidos  pela  gestão  anterior,  no  tocante  ao

pagamento do complemento da inflação de 2019, qual  seja,  0,98%  (zero vírgula

noventa e oito por cento) sobre o vencimento base, e 4,48% (quatro vírgula quarenta

e  oito  por  cento) sobre  o  Auxílio-Alimentação  e  Auxílio-Interiorização,  todos

retroativos a janeiro de 2020;

Considerando a simetria ao TJSE, que comumente é aplicada

nestes casos;

Considerando  o  direito  à  revisão  geral  da  remuneração  dos

servidores públicos à luz do art. 37, X, da Constituição Federal de 1988;

Considerando a  necessidade de  serem discutidos  os  pleitos

legítimos da categoria profissional, ora representada;
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Esta entidade sindical solicita:

A)  o  imediato  pagamento  do  complemento  da inflação,  qual

seja,  0,98% (zero vírgula noventa e oito por cento) sobre o vencimento base do

servidor efetivo, e 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento) sobre o Auxílio-

Alimentação e Auxílio-Interiorização, todos retroativos a janeiro de 2020;

B)  o  reajuste  inflacionário  pelo  INPC-IBGE  no  período  de

janeiro a dezembro de 2020, sobre o vencimento base e sobre auxílios pagos aos

servidores efetivos, a partir de janeiro de 2021;

C) a realização de estudo de impacto financeiro pela Diretoria

de Planejamento, Orçamento e Perícia (Diplan) do MP/SE; 

D)  marcação  de  reunião  presencial  com  os

Coordenadores  da  Diretoria  deste  sindicato  com  Vossa  Excelência,

devendo todos seguirem as orientações das autoridades sanitárias e da

Organização Mundial da Saúde.

Atenciosamente.

Maria Fernanda Souza Carvalho
Coordenadora de Secretaria Geral
Coordenadora Geral/responsável legal

Fábio Erik Monte da Silva
Coordenador de Formação Sindical
Coordenador Geral
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Muriel Guimarães Lima
Coordenador de Relações Institucionais e Comunicação

Saulo dos Santos Lopes Cruz
Coordenador de Assuntos Jurídicos 
Coordenador Geral

Ruironaldi dos Santos Cruz
Coordenador de Saúde dos Trabalhadores

Antonio Carlos Andrade de Carvalho
Coordenador de Cultura e Lazer

Alexandre Gonçalves Silva
Coordenador de Políticas Sindicais

Max Jean Vieira de Oliveira 
Coordenador de Aposentados e Pensionistas
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