
Ofício nº 008/2022      Aracaju, 29 de março de 2022

Excelentíssimo Senhor

Manoel Cabral Machado Neto

Procurador-Geral de Justiça de Sergipe

Nesta

Assunto: Pedido de nova reunião /  Recomposição de perdas remuneratórias /

Outras demandas

Senhor Procurador-Geral,

O  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  EFETIVOS

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE – SINDSEMP-SE,  por meio de sua

Diretoria Executiva, vem perante Vossa Excelência expor e requerer o seguinte:

Considerando  a  continuidade  das  tratativas  entre  a

gestão atual da Diretoria Executiva do SINDSEMP-SE e Vossa Excelência, em

reunião realizada no dia 07 de março de 2022;

Considerando  que,  no  referido  encontro,  foram

expostos pela diretoria do SINDSEMP-SE os argumentos razoáveis a favor

da reposição inflacionária dos salários base dos servidores do Ministério

Público de Sergipe, sobretudo diante da folga orçamentária da instituição

para concessão da recomposição inflacionária;

Considerando  que  os  valores  do  Auxílio

Interiorização nunca foram revisados pela inflação desde sua criação no
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ano de 2017;

Considerando ainda a recente notícia  1   informando  

que o Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe apresentou proposta de

revisão inflacionária para os vencimentos básicos dos servidores efetivos

daquele  órgão,  além  de  criação  de  outros  benefícios  como  o  Auxílio-

Educação Infantil (Auxílio-Creche);

Considerando  que,  historicamente,  o  Tribunal  de

Justiça de Sergipe e o Ministério Público de Sergipe vem adotando políticas

remuneratórias semelhantes aos seus respectivos servidores (Princípio da

Simetria);

Considerando que a  categoria  ratificou as  pautas

anteriores e aprovou outras pautas na assembleia extraordinária do dia 21

de março de 2022;

Por todo exposto acima, esta entidade sindical vem

requerer a concessão dos seguintes pleitos:

a) Recomposição  salarial  no  percentual  de  

13,59%, referente às perdas inflacionárias dos últimos três anos;

b) Revisão dos valores do Auxílio Interiorização  

pela  inflação acumulada nos anos de 2017,  2018,  2019,  2020 e 2021,  no

percentual de 28,12%;

c) Instituição  do  Auxílio  Bolsa-Estudo  e  do  

Auxílio Educação Infantil;

d) A  possibilidade  de  Conversão  da  Licença-  

Prêmio  em  pecúnia  para  todos  os  servidores  efetivos  e  também  a
1 https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/13289-em-reuniao-com-o-sindijus-presidente-do-tjse-anuncia-
indice-da-revisao-anual
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possibilidade de venda de 1/3 das férias.

Por fim, esta Diretoria Executiva requer a manutenção

do  canal  de  diálogo  com  a  Administração  Superior  do  Ministério  Público  de

Sergipe  mediante  agendamento  de  nova  reunião  presencial  com  o

Procurador Geral de Justiça.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Andrade de Carvalho

Coordenadoria de Relações Institucionais e Comunicação

Felipe Leandro Poderoso Bispo da Mota

Coordenadoria de Formação Sindical

Saulo dos Santos Lopes Cruz

Coordenadoria de Assuntos Jurídicos

Alexandre Mendonça Santos

Coordenadoria de Cultura e Lazer

Izac Silva de Jesus

Coordenadoria de Secretaria Geral

Hudson de Jesus Oliveira

Coordenadoria de Aposentados e Pensionistas

Mayara Carvalho Mello Fontes

Coordenadora de Políticas Sociais
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