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Sindicato dos Trabalhadores Efetivos
do Ministerio Público de Sergipe

Aracaju, 07 de agos

Oficio n° 12/2019

2019.

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

Assuntos: Encaminhamento de informação e apresentação de nova
proposta.

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, representante dos
interesses dos servidores do Ministério Público de Sergipe, vem
perante Vossa Excelência, expor e requerer o que segue:
Inicialmente cabe comunicar que a categoria dos
trabalhadores efetivos do MP/SE, reunida em assembleia extraordinária
realizada na data de 02/08/2019, deliberou pela rejeição da resposta do
Ofício n° 1547/2019 — GPGJ, da lavra de Vossa Excelência, cujo
conteúdo indefere os pleitos apresentados por esta entidade no Ofício
n° 07/2019, de 06 de maio de 2018.
Considerando que se passaram mais de sete meses
de negociação entre esta entidade sindical e a Administração Superior
do Ministério Público de Sergipe;
Considerando que, até o presente momento, não
houve a concessão do reajuste dos auxílios pagos às servidoras e aos
servidores do MP/SE;
Considerando que permanece ativa a campanha de
valorização salarial dos servidores dos MP/SE "Juntos Pelo Justo",
tendo em vista que a categoria do MP/SE amarga os piores salários
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dos Ministérios Públicos Estaduais, conforme levantamento de dados
junto aos Portais da Transparência de todo o pais;
Considerando a rejeição do indeferimento de Vossa
Excelência pela categoria reunida em assembleia;
Considerando que o Ministério Público de Sergipe
conseguiu equilibrar as suas despesas com o pessoal, tendo, inclusive,
reduzido o índice de gestão fiscal do 3° quadrimestre de 2018 que foi
de 1,91% (um virgula noventa e um por cento) para 1,67% (um vírgula
sessenta e sete por cento) no 1° quadrimestre de 2019;
Considerando que há folga orçamentária para a
Administração Superior do MP/SE implementar o justo aumento do
salário dos servidores da Casa;
Considerando que os Membros do Ministério Público
de Sergipe tiveram em 2019 um aumento salarial no importe de 16,38%
(dezesseis vírgula trinta e oito por cento);
Considerando que os servidores efetivos do
Ministério Público de Sergipe tiveram em 2019 reajuste salarial no
importe de 3,56% (três inteiros e cinquenta e seis centésimos por
cento), inclusive abaixo da inflação oficial do Brasil de 2018 que foi de
3,75% (três virgula setenta e cinco);
Considerando que a diferença entre o aumento
salarial concedido aos Membros e o reajuste salarial concedido aos
servidores gira em torno de 12,82% (doze vírgula oitenta e dois por
cento);
Considerando que o aumento salarial justo em prol
dos servidores efetivos do MP/SE iniciará o processo de valorização
salarial, com o objetivo de corrigir os baixos salários dos trabalhadores
efetivos do MP/SE desde a realização do primeiro concurso público em
2009;
Considerando o anseio das trabalhadoras e dos
trabalhadores do Ministério Público Sergipano em melhorar as suas
condições socioeconômicas e as de suas famílias;
Considerando que a proposta abaixo foi aprovada na
referida assembleia pela categoria;
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Solicita esta entidade:
aumento do salário base no importe de 12,82%
(doze vírgula oitenta e dois por cento), retroativo ao mês de janeiro de
2019;
reajuste dos auxílios saúde, alimentação e
interiorização, retroativo ao mês de janeiro de 2019;
que Vossa Excelência determine que as Diretoria
de Planejamento e Finanças procedam à análise de eventual impacto
financeiro caso os pleitos dos itens "A" e "B" sejam concedidos e que
sejam apresentados os resultados à categoria.
Por derradeiro, após o estudo do impacto financeiro,
solicita reunião para a segunda quinzena do mês de agosto de 2019.

Elenice Pires Damaceno
Coordenadora de Administração e
Finanças

Muriel Guim rães Lima
Coordenador de Relações Institucionais e
Comunicação
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Fá io Erik Mon e da Sil a
Coordenador de Formação Sindical
Coordenador Geral

Antônio Carlos Andrade de Carvalho
Coordenador de Cultura e Lazer
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Ruironaldi dos Santos Cruz
Maria Fernanda Souz Carvalho
Coordenador
de Saúde dos Trabalhadores
Coordenadora de Secretaria Geral
Coordenadora Geral

Saulo dos Santos Lopes Cruz
Coordenador de Assuntos Jurídicos
Coordenador Geral

Alexandre Gonçalves Silva
Coordenador de Políticas Sociais

Max Jean Vieira de Oliveira
Coordenador de Aposentados e Pensionistas
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