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Ofício nº 201/2019                                    Salvador, 26 de setembro de 2019. 
(Ref. Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária) 
 
 
A Sua Excelência a Senhora 

EDIENE SANTOS LOUSADO 

Procuradora Geral de Justiça 

Ministério Público do Estado da Bahia 

 

Excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça, 

 
Cumprimentando-a, consoante art. 2º, incisos I, VIII, e art. 23, incisos I, IX e XVII, colho 

do presente expediente para comunicar a Vossa Excelência o quanto deliberado pela última 

Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida no dia 20 de setembro de 2019.  

Como é sabido, o SINDSEMP-BA, tal como qualquer entidade sindical, tem como 

função precípua a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria que representa, 

seja nas esferas administrativa e judicial ou na seara política. 

Ademais, o Sindicato, nestes quase 11 (onze) anos de existência, em seu papel de 

égide, tem evoluído consideravelmente, tanto pelas conquistas jurídico-legislativas alcançadas quanto 

pelo dinamismo político gerencial. 

É balizada nesta ascensão que a categoria dos servidores do Parquet baiano almeja 

uma política diretiva mais abrangente e concreta, no sentido de não só conseguir benefícios para os 

servidores, mas aliar o crescimento da categoria ao bem e crescimento da Instituição. 

Neste sentido, tendo em conta o elevado grau de qualificação do seu quadro de 

pessoal, bem como a importância do trabalho desempenhado pelos servidores em todas as regiões do 

Estado, auxiliando os órgãos de execução nas mais diversas demandas, contribuindo de forma salutar 

para a concretização de direitos e zelando pelo reconhecimento da Instituição perante a sociedade, é 

que deve haver uma maior sensibilidade no gerenciamento deste Órgão tão importante para a 

democracia brasileira. 

Feitas estas considerações, a partir do cenário que se instalou após a suspensão do 

canal de comunicação, a categoria não teve outro caminho para demonstrar o quanto quer avançar 

juntamente com a Instituição. 
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Dessa forma, é cediço que a nossa luta é constante e, com base nisso, a categoria 

entende que precisa se fortalecer e se sentir valorizada, pois o nosso fortalecimento também fortalece 

a Instituição, na medida que servidores valorizados desempenham melhor suas funções, o que 

influencia preponderantemente no clima organizacional da Instituição. 

Nesta senda, informo a V.Exa. que a assembleia deliberou, por notória maioria, pela 

rejeição da proposta ofertada pela Administração Superior, através de seus legitimados 

representantes.  

Assim, cônscios do papel constitucional que o órgão Ministerial possui e engajados em 

ver a Instituição que integram atuando cada vez mais de forma coerente e democrática, restou 

deliberado que o SINDSEMP-BA deveria encaminhar a esta Administração Superior o resultado da 

Assembleia Geral Extraordinária, visando firmar um Termo de Compromisso no qual o Parquet se 

compromete a encaminhar os projetos de lei (PL) referentes à (o): 

1- Implantação do Turnão sem RTI, mediante revogação do §1° do artigo 10 da Lei nº 

8.966/2003 (Conforme argumentos já expostos no SIMP n° 003.0.24905/2019, o qual cita todos os 

outros estudos que fundamentam a implantação, inclusive o GT); 

2 - Evolução na carreira (sem anexo de distribuição de vagas), apenas com o número 

total de Servidores - Redação original do PL nº. 21.346/2015; 

3 - Novo PCS - Plano de Cargos e Salários. 

Ademais, a categoria deliberou que a contraprestação do SINDSEMP-BA restará 

condicionada à aprovação pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) e sanção do Governador do 

Estado dos PL's acima mencionados.  

Na oportunidade, o SINDSEMP-BA se coloca à disposição para dirimir quaisquer 

dúvidas quanto ao disposto. 

 
No ensejo, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração. 

 
 

Erica Oliveira de Souza 
Diretora-presidente 

SINDSEMP-BA 


