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CAMPANHA SALARIAL 2022 
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REVISÃO INFLACIONÁRIA 

AÇÕES PRESENCIAIS E 
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CATEGORIA NO MPSE
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SINDSEMP-SE MOBILIZA CATEGORIA
COM CAMPANHA SALARIAL 2022

RECONHECIDOS PELO ÓTIMO TRABALHO NO MPSE, 
TRABALHADORES EFETIVOS QUEREM VALORIZAÇÃO

LUTA PELA REVISÃO INFLACIONÁRIA

Reunião do SINDSEMP-SE com administração do MPSE encerra período de hiato 
sem diálogo para debater pautas da categoria. 

Aponte o leitor de QR Code de 
seu aparelho celular para ter 

acesso a mais conteúdo

“A administração expôs que não 
dispõe, no presente momento, de 
condições de conceder esses 13,59%, mas 
com propriedade e segurança, com os 
dados que foram fornecidos pelo DIEESE, 
mostramos que existe sim espaço no 
orçamento no MPSE para que haja uma 
recomposição mais próxima daquilo que 
é justo”, completa, destacando os cálculos 
elaborados por Luis Moura, supervisor 

Foi apresentado o principal ponto de 
pauta da Campanha Salarial 2022: que os 
Trabalhadores Efe�vos amargam 13,59% 
de perdas acumuladas nos úl�mos três 
anos. “Por parte da administração não 
houve contraproposta, mas não houve 
fechamento das negociações”, destaca 
Izac Silva, integrante da Diretoria 
Execu�va do SINDSEMP-SE. De acordo 
com o dirigente sindical, estudos da 
Assessoria Econômica atestam que não 
há entraves fiscais nem orçamentários 
que impeçam a negociação.

O mês de março de 2022 começou 
com uma reunião após um longo hiato 
sem encontros entre a administração do 
Ministério Público de Sergipe e a repre-
sentação dos Trabalhadores Efe�vos da 
ins�tuição. Com essa via de diálogo 
reaberta, o SINDSEMP-SE aproveitou a 
oportunidade para levar, aos gestores do 
órgão, toda a insa�sfação da categoria 
pela ausência de revisão inflacionária.

No início de fevereiro, o SINDSEMP-SE 
lançou a Campanha Salarial 2022. Logo na 
primeira ação, foram entregues camisas e 
adesivos a servidores presentes no 
edi�cio-sede. “É muito importante que os 
filiados peguem as camisas e usem no 
ambiente de trabalho, vamos publicizar 
nossa campanha e deixar clara a nossa 
indignação pela ausência de revisão 

Técnicos do Departamento Intersindical 
de Esta�s�ca e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE) com base nos números oficiais. 
Também foi apresentado argumento de 
que no Tribunal de Jus�ça de Sergipe 
(TJSE), órgão com o qual os gestores do  
MPSE costumam buscar uma relação de 
simetria na concessão de pleitos dos 
trabalhados, as negociações avançam.

Divulgados nos canais de comunica-
ção do Sindicato e reforçados em 
assembleia da categoria, os resultados da 
reunião fizeram com que fosse aprovada 
uma nova pauta de reivindicações. 

Confira a nova pauta de luta no MPSE:

w Revisão dos valores do Auxí l io 
Interiorização pela inflação acumulada 
nos anos de 2017 a 2021, no percentu-
al total de 28,12%;

w Possibilidade de Conversão da Licença-
Prêmio em pecúnia para todos os 
servidores efe�vos e a possibilidade de 
venda de 1/3 das férias.

w Recomposição salarial no percentual 
de 13,59%, referente às perdas 
inflacionárias dos úl�mos três anos;

w Ins�tuição do Auxílio Bolsa-Estudo e 
do Auxílio Educação Infan�l;
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inflacionária. Queremos nosso direito 
cons�tucional  assegurado e  uma 
remuneração justa”, destaca Izac Silva, 
integrante da Diretoria Execu�va.

Uma série de outras ações presenciais 
e virtuais foram e serão ainda encaminha-
das, sempre em consonância com as 
deliberações das assembleias, para 
fortalecer a luta no MPSE.



PERDAS ACUMULADAS EM TRÊS 
ANOS CORROEM RENDIMENTOS 
DE TRABALHADORES EFETIVOS

PERDAS SALARIAIS

Ao final de 2020, a inflação fechou em 
5,45% em plena pandemia da Covid-19. Já 
em 2021, a inflação chegou a assombro-
sos 10,16% e a administração do MPSE, 
entretanto, concedeu apenas 3% de 
“reajuste” a par�r de janeiro de 2022 e 
sem retroa�vidade.

Apesar dos a apelos insistentes da 
categoria, foi priorizada concessão de 
gra�ficação de acervo a promotores e 
procuradores de jus�ça.

Em 2019, apenas 3,5% foi concedido 
pela administração baseada na meta para 
o ano, conforme o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC). No final 
daquele ano, a inflação fechou em 4,48% 
e não houve a devida correção, fazendo 
com que ficasse um percentual residual 
de 0,98% pendente em 2020.

Estudos da Assessoria Econômica do 
SINDSEMP-SE sobre os números financei-
ros disponíveis no Portal da Transparência 
apontam que há margem para negocia-

Em uma luta empenhada desde 2019, 
os Trabalhadores Efe�vos lutam por 
jus�ça na polí�ca remuneratória do 
MPSE. Sucessivas recusas em garan�r o 
d i re i to  cons�tuc ional  de  rev isão 
inflacionária para servidores públicos 
ocasionou em um grande prejuízo para a 
maior força de trabalho da ins�tuição.

ção. A Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), apontada como principal argumen-
to pela administração para negar o pleito, 
não representa entrave.

A par�r dos números oficiais do 
Ministério Público de Sergipe (MPSE), o 
SINDSEMP-SE, através de sua assessoria 
econômica, realiza estudos que compro-
vam: a ins�tuição possui condições 
orçamentárias e fiscais para conceder 
r e v i s ã o  i n fl a c i o n á r i a  j u s t a  a o s 
Trabalhadores Efe�vos.

3

Reunidos em assembleia no final do 
mês de março, os Trabalhadores Efe�vos 
del iberaram pela manutenção da 
Campanha Salarial 2022, denunciando as 
perdas da categoria e cobrando jus�ça na 
ins�tuição que deve dar o exemplo de 
valorização de seus trabalhadores. 
Enquanto  isso não acontece, a maior 
força de trabalho da ins�tuição segue 
mobilizada, para que o reconhecimento 
do ó�mo trabalho prestado se ja 
devidamente valorizado.
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SINDSEMP-SE AINDA AGUARDA
RESPOSTA DE ESCLARECIMENTOS

SOBRE CONTAGEM DE TEMPO

ESPAÇOS PARA PRÁTICAS
ESPORTIVAS ESTÃO À

DISPOSIÇÃO DE FILIADOS/AS

Trabalhadores devidamente 
sindicalizados têm direito a usufruir 
de prá�cas espor�vas disponibiliza-
das pelo SINDSEMP-SE. O esportes 
de areia, como volei de praia, são 
pra�cados às quartas-feiras, às 17h, 
Arena Calu. Já o futebol society 
ocorre às segundas-feiras, às 17h30 
na quadra do Oratório de Bebé, atrás 
do Colégio Salesiano

4
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SINDSEMP-SE MOBILIZA CATEGORIA COM 
PANFLETAGEM NO EDIFÍCIO-SEDE DO MPSE

Em meio à luta, Trabalhadores Efe�vos do MPSE desfrutam 
de momento de integração e descontração na Confra 2021

DIÁLOGO

Com o impedimento de acontecer no 
final  do ano devido às condições 
sanitárias da Covid-19 em Sergipe, a 
Confra do SINDSEMP-SE 2021 foi 
realizada no início deste ano e não 
decepcionou. Realizada no Espaço de 
Eventos Ana Rabelo e contando com 
apresentação musical da banda Jodais, foi 
uma noite de diversão e que serviu para 
recarregar as energias da categoria para a 

No mês de fevereiro, a Diretoria 
Execu�va do SINDSEMP-SE esteve na 
entrada do edi�cio-sede do Ministério 
Público de Sergipe (MPSE) distribuindo 
panfletos como parte das ações da 
Campanha Salarial 2022. O panfleto teve 
como obje�vo expor a contradição com 
que a administração da ins�tuição trata as 
pautas dos diferentes segmentos que 

Confira como 
foi o evento na 
aba de destaques 
n o  p e r fi l  d o 
I n s t a g r a m  d o 
Sindicato, através 
do QR Code ao 
lado:

árdua  luta por direitos e jus�ça no MPSE. 

compõem o MPSE. A celeridade com que 
as medidas de interesse de Promotores e 
Procuradores são encaminhadas gera 
desconforto e indignação junto à base dos 
Trabalhadores Efe�vos e essa insa�sfação 
foi transposta ao panfleto. Para conferir o 
panfleto na íntegra, aponte o leitor de QR 
Code de seu aparelho celular para o 
código abaixo

Em um o�cio protocolado em 
novembro de 2021, o SINDSEMP-SE 
pediu esclarecimentos sobre a 
contagem de tempo no MPSE para 
fins de triênio, licença-prêmio e 
progressão por tempo de serviço. O 
expediente está parado, aguardando 
parecer da assessoria jurídica.

O mo�vo para o encaminhamen-
to desse pedido foi por conta da Lei 
Complementar nº 173/2020, que 
suspendeu essa contagem nos anos 
de 2020 e 2021. Há dúvidas entre a 
categoria uma vez que o Estado de 
Calamidade Pública vigorou em 
Sergipe até 31 de dezembro de 2021. 
No documento, é ques�onado como 
é feita a contagem bem como o 
período e os termos inicial e final da 
suspensão. Também é indagado 
quando deverá se retomado o 
reconhecimento de avanço na 
carreira, licença prêmio, triênios e 
outras vantagens não indenizatórias. 
Consultas a essa solicitação podem 
ser  fe i tas  através  do GED nº 
20.27.0197.0000072/2021-67
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