
Ofício nº 038/2021 Salvador-BA, 14 de setembro de 2021.

A Sua Excelência a Senhora
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora Geral de Justiça
Ministério Público do Estado da Bahia

Assunto: EMENDA AO PL 24.289/2021

Excelentíssima Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho, por meio deste, visan-

do participar das discussões sobre o destravamento da carreira dos servidores do

Ministério Público do Estado da Bahia - MPBA,  gostaríamos de expor algumas fun-

damentações para serem somadas ao tema, ao passo que, em nome da categoria,

ao final, apresentamos uma proposta de Emenda ao PL 24.289/2021.

Inicialmente, cabe ressaltar que o SINDSEMP-BA esta aberto ao

diálogo com a Administração Superior para sanar problemas relacionados a catego-

ria, esse é um princípio basilar da gestão atual e o caminho que consideramos como

primordial para a conquista dos anseios dos representados e a melhoria da presta-

ção de serviços a população, que é nossa missão final. Assim, apresentamos algu-

mas situações que são necessárias de observação neste tema:

1.  Os  servidores  do  referido  órgão  encontram-se  há  6  (seis)

anos sem reajustes em sua remuneração, no que se refere a reposição inflacionária,

política adotada pelo Governo da Bahia para reduzir o poder de compra da classe;

2. No Ministério Público, alguns servidores estão há 3 (três) anos

sem nenhum tipo de promoção na carreira, tais promoções, em virtude de qualifica-

ções, permitem uma melhoria nos vencimentos, com o consequente ganho no poder

de compra e qualidade de vida, um fato justo e merecido pelo seu comprometi-
mento e permanecer se aperfeiçoando e melhorando a prestação do seu servi-
ço, por outro lado, a permanência nos quadros da instituição, o que gera mais ex-
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periência e serviços prestados com muito mais qualidade. Por fim, redução de

custos ao MP/BA despendido com a fase inicial da inclusão de novos servidores;

3. O último PL aprovado, que redistribuía as vagas, foi em 2019,

logo depois, um PL encaminhado pelo MPBA extinguiu as vagas nas classe superio-

res, gerando novamente travamento na carreira em 2020;

4. Há uma necessidade de se garantir promoções anualmente e,

observado a distribuição da carreira e os servidores que estarão aptos no ano que

vem, é preciso já, dada a possibilidade real de aprovação do PL, garantir o mínimo

possível para o ano que vem, obviamente, ano que vem novo PL deverá ser encami-

nhado, mas, é um ano incerto e de eleição, o que dificulta o processo de negocia -

ção;

5. Diante das vagas que ficarão disponíveis e, após diversos de-

bates com os servidores, chegamos há uma distribuição mais favorável aos servido-

res, dado as vagas ociosas, proposta esta que apresentamos anexo a este Ofício;

Desta forma, solicitamos
1. A análise da Emenda ao citado PL, anexa, para que seja

encaminhada a ALBA, para alteração no PL atual;
2. Que seja efetivada todos esforços possíveis para aprova-

ção do PL ainda no mês de setembro.
Colhemos o ensejo para renovar votos de estima e considera-

ção e esperamos ter nosso pleito sensibilizado Vossa Excelência.

Cordialmente,

Rondineli Santos de Caldas
Diretor-Presidente
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Av. Joana Angélica, 1312, Sala 001 – B 2٥ Subsolo

Sede do Ministério Público do Estado da Bahia - Nazaré


	
	Av. Joana Angélica, 1312, Sala 001 – B 2٥ Subsolo
	Sede do Ministério Público do Estado da Bahia - Nazaré
	Ofício nº 038/2021 Salvador-BA, 14 de setembro de 2021.
	A Sua Excelência a Senhora
	NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
	Procuradora Geral de Justiça
	Ministério Público do Estado da Bahia
	Assunto: EMENDA AO PL 24.289/2021
	Excelentíssima Senhora,
	Cumprimentando-a cordialmente, venho, por meio deste, visando participar das discussões sobre o destravamento da carreira dos servidores do Ministério Público do Estado da Bahia - MPBA, gostaríamos de expor algumas fundamentações para serem somadas ao tema, ao passo que, em nome da categoria, ao final, apresentamos uma proposta de Emenda ao PL 24.289/2021.
	Inicialmente, cabe ressaltar que o SINDSEMP-BA esta aberto ao diálogo com a Administração Superior para sanar problemas relacionados a categoria, esse é um princípio basilar da gestão atual e o caminho que consideramos como primordial para a conquista dos anseios dos representados e a melhoria da prestação de serviços a população, que é nossa missão final. Assim, apresentamos algumas situações que são necessárias de observação neste tema:
	1. Os servidores do referido órgão encontram-se há 6 (seis) anos sem reajustes em sua remuneração, no que se refere a reposição inflacionária, política adotada pelo Governo da Bahia para reduzir o poder de compra da classe;
	2. No Ministério Público, alguns servidores estão há 3 (três) anos sem nenhum tipo de promoção na carreira, tais promoções, em virtude de qualificações, permitem uma melhoria nos vencimentos, com o consequente ganho no poder de compra e qualidade de vida, um fato justo e merecido pelo seu comprometimento e permanecer se aperfeiçoando e melhorando a prestação do seu serviço, por outro lado, a permanência nos quadros da instituição, o que gera mais experiência e serviços prestados com muito mais qualidade. Por fim, redução de custos ao MP/BA despendido com a fase inicial da inclusão de novos servidores;
	3. O último PL aprovado, que redistribuía as vagas, foi em 2019, logo depois, um PL encaminhado pelo MPBA extinguiu as vagas nas classe superiores, gerando novamente travamento na carreira em 2020;
	4. Há uma necessidade de se garantir promoções anualmente e, observado a distribuição da carreira e os servidores que estarão aptos no ano que vem, é preciso já, dada a possibilidade real de aprovação do PL, garantir o mínimo possível para o ano que vem, obviamente, ano que vem novo PL deverá ser encaminhado, mas, é um ano incerto e de eleição, o que dificulta o processo de negociação;
	5. Diante das vagas que ficarão disponíveis e, após diversos debates com os servidores, chegamos há uma distribuição mais favorável aos servidores, dado as vagas ociosas, proposta esta que apresentamos anexo a este Ofício;
	Desta forma, solicitamos
	1. A análise da Emenda ao citado PL, anexa, para que seja encaminhada a ALBA, para alteração no PL atual;
	2. Que seja efetivada todos esforços possíveis para aprovação do PL ainda no mês de setembro.
	Colhemos o ensejo para renovar votos de estima e consideração e esperamos ter nosso pleito sensibilizado Vossa Excelência.
	Cordialmente,
	
	Rondineli Santos de Caldas
	Diretor-Presidente
	SINDSEMP-BA

