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Este ano o SINDSEMP/MA fará 10 anos 
de fundação. O Sindicato dos Servidores do 
Ministério Público do Estado do Maranhão 
avançou e continua avançando rumo a 
novas conquistas. Além da maior valorização 
dos servidores, em termos remuneratórios, 
temos as conquistas que consolidam a 
existência de nossa categoria, como a sede 
própria e a participação e organização no 
movimento nacional dos servidores com 
o FORUMMP, no qual o nosso sindicato é 
protagonista.

O Guardião apresenta, nesta edição, 
as ações realizadas nos últimos dois anos, 
apresentando deliberações, reivindicações 
e resultados já alcançados. As propostas 
feitas pela PGJ, foco de discussão em nossas 
últimas reuniões, estão aqui sintetizadas 
para avaliação dos colegas de todas as 
promotorias e setores.

Também é indispensável frisar 
que nesse período há um destaque, a 
relação democrática e construtiva com a 
Procuradora Geral de Justiça Regina Rocha 
e a Comissão Permanente de Negociação 
por ela indicada, formada pelos promotores 
Luiz Gonzaga, Fabíola Faheina e Emmanuel 
Guterres. Esperamos que esse diálogo tenha 
continuidade com quem a suceder. Tivemos 
muitos ganhos remuneratórios, materiais, 
porém, os maiores, sem dúvida, foram o 
respeito e o diálogo.

Devido a priorização da implantação 
dos 21,7% praticamente não revisamos o 
Plano de Cargos, bem como estacionamos 
na discussão sobre a criação do auxílio-saúde 
e isonomia no auxílio-alimentação. Mas 
ressaltamos a regulamentação do concurso 
de remoção e a criação da CIPA.

Prestes a receber sua nova equipe de 
gestão, eleita recentemente com a utilização 
do nosso sistema eletrônico, o SINDSEMP/
MA comemora avanços e se prepara para 
passos maiores. Com a ideia de que nossa 
luta é feita pela unidade e força de cada um 
dos servidores, recebemos a nova Diretoria 
com entusiasmo e com a certeza de que 
estaremos bem representados.

Ainda há muito pelo o que lutar!

Valdeny Barros - Presidente

Adquirida em outubro de 2014, o imóvel 
passou por diversas fases de adaptação para 
atender às necessidades do Sindicato e dos 
filiados.

O local apresenta estrutura ampla 
e recebeu reformas para abrigar o setor 
administrativo da entidade e também servir 
como casa de apoio aos servidores do interior 
do estado que precisem vir a São Luís. A 
sede conta com um mini-auditório, três 
salas para escritório, uma cozinha, quatro 
apartamentos, garagem e área de serviço.

 A sede fica a duas quadras da atual sede 
das promotorias da capital e a 6 minutos da 
futura sede da Procuradoria Geral de Justiça 
(PGJ), a ser inaugurada no início de 2015.

Processo de compra – A aquisição do 

imóvel resultou em economia anual de 
aproximadamente R$ 20 mil, até então 
investidos em aluguel. O valor passou a 
ser aplicado nos serviços de reforma e 
adequação da sede própria. A aquisição se 
deu  através do lançamento de edital de 
concorrência, com a análise das propostas 
apresentadas e aprovação pelo Conselho de 
Representantes de Base. O imóvel custou R$ 
315 mil, pago com recursos arrecadados por 
meio do imposto sindical obrigatório dos 
anos de 2013 a 2015. O pagamento foi feito 
com uma entrada de R$ 200 mil, mais sete 
parcelas de R$ 3 mil, e uma última no valor 
de R$ 94 mil, conforme aprovado no Plano 
Orçamentário em assembleia geral.

Antes Depois

Novo Estatuto do Sindsemp/
MA amplia democracia 
interna e transparência

Aprovado em assembleia geral 
realizada no mês de março de 2015, em 
Bacabal, o novo Estatuto do Sindsemp/
MA, que traz várias modificações, com 
destaque para a prestação de contas da 
entidade, que deve ser feita mensalmente, 
com divulgação de relatório de despensas 
e receitas mensais até o dia 15 do mês 
posterior, e de balancete contábil até o 
dia 30, a criação da plataforma virtual 
para facilitar as discussões e tomadas 
de decisões da categoria, ampliando a 
participação dos servidores. Qualquer 
sindicalizado pode sugerir pautas para 
apreciação on-line, desde que comprove 

apoio de pelo menos 10% de filiados 
na relevância do tema. As assembleias 
virtuais serão abertas para votação por 
três dias. Para ter validade, as deliberações 
precisam ter participação de, no mínimo 
50% do quadro de associados.
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Eleita nova Diretoria do Sindsemp/
MA. Posse será no dia 02 de abril!

Sindsemp/MA defende
aperfeiçoamento de 
Ato Regulamentar 

de Remoção
A regulamentação do Concurso de 

Remoção para servidores do Ministério 
Público do Estado do Maranhão (MP/MA) foi 
efetivada pela Procuradoria Geral de Justiça 
(PGJ) no mês de julho de 2015. Esta é uma 
das principais pautas de reivindicação do 
Sindsemp/MA no plano de revisão do Plano 
de Cargos e Carreiras (PCCs). 

No entanto, alguns pontos presentes 
no texto do Ato Regulamentar nº 06/2015, 
que dispõe sobre a remoção dos servidores, 
foram de encontro com as necessidades 
dos servidores, que sugeriram revisão do 
documento. 

Diante disso, o Sindsemp/MA 
protocolou ofício junto à PGJ, solicitando 
exclusão de tópicos como a regulamentação 
de permutas, visto que o tema não foi 
debatido com a categoria. Também foi 
sugerida a revogação do tópico que veda 
a participação de servidores em estágio 
probatório e retirada do item que proíbe a 
participação de servidores em processo de 
sindicância.

Apesar disso, a PGJ manteve inalteradas 
as decisões estabelecidas no referido Ato, 
alegando que o texto não afronta o princípio 
da legalidade e que as vedações constantes 
no documento foram determinadas de 
acordo com o poder discricionário conferido 
à Administração Pública.

O texto completo do Ato Regulamentar 
pode ser acessado no site do Ministério 
Público do Estado do Maranhão.

Após três dias de eleição, realizada por 
meio de votação on-line, o Sindsemp/MA 
organiza a nova composição da Diretoria 
Executiva da entidade. A posse da nova 
equipe de gestão e do Conselho Fiscal será 
realizada durante assembleia geral, no dia 
02 de abril de 2016, às 15h, na sede do 
Sindicato. Concorreram três chapas:
Avante Sindsemp!

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes – 
Presidente/São Luis

Marciane Sousa Moreno Dutra – 
Secretária Geral/Imperatriz

Joselice de Sousa Gonçalves – Diretora 
de Finanças, Patrimônio e Controle/São Luis

Letícia Soares Bezerra – Diretora de 
Comunicação/Codo

Lucélia Gomes de Macedo – Diretora de 
Assuntos Jurídicos/Caxias.
Compromisso e Ação.

Marcus Periks Barbosa Krause – 
Presidente/Pedreiras

Jearlan Carvalho Nascimento – Secretário 
geral/Pedreiras

Ricardo Santana Pacheco – Diretor de 
Finanças, Patrimônio e Controle/Barra do 
Corda

Fábio Miranda Barros – Diretor de 
Comunicação/Timon

José Fernandes de Oliveira – Diretor de 
Assuntos Jurídicos/Poção de Pedras
Unidade e Renovação

Dionatã Silva Lima – Presidente
Alexsandro Oliveira da Silva – Secretário 

Geral/Pindaré-Mirim
Marcos Paulo Leite Soares -Diretor de 

Finanças, Patrimônio e Controle/Ze Doca
Fernanda Marília Carolina Araújo – 

Diretora de Comunicação/Santa Inês
Henrique Guilhon – Diretora de Assuntos 

Jurídicos/Passagem Franca.
As três chapas que concorriam à eleição 

farão parte da próxima administração 
do Sindicato, com base no critério de 
proporcionalidade qualificada. Assim, a chapa 
Avante Sindsemp foi primeira colocada com 
66,67% dos votos, ocupará três dos cinco 
cargos da Diretoria. A chapa Compromisso 
e Ação foi a segunda mais votada, com 
20,90%, e também poderá indicar um nome 
para a nova equipe de gestão do Sindsemp/
MA. A terceira colocada, chapa Unidade e 
Renovação obteve 10,73% e também terá 
direito a uma indicação.

Para Conselho Fiscal, os votantes 
puderam escolher até três nomes dentre 
os sete concorrentes, sendo eleitos, para 
titulares e suplentes, os que obtiveram o 
maior número de votos. Veja a lista dos 
eleitos:
Titulares

Valdeny Barros
Joathan Carlos De Sousa Ripardo
Keyla Pereira Da Silva Cunha

Suplentes
Marcos André Viana Da Silva
Mardoclésio Silva De Melo
Maria Arcângela Soares Lobato Pinto

Novo PCCs propõe avanços e valorização 
para os servidores do MP/MA

Aprovado em assembleia geral realizada 
em outubro de 2014, a nova proposta de 
revisão do Plano de Cargos e Carreiras (PCCs) 
altera o Plano apresentado no ano anterior, 
solicitando mudanças que visam melhores 
condições de trabalho e valorização da 
categoria. 

Dentre as modificações feitas estão as 
relacionadas à nomenclatura e provimento de 
cargos, estrutura salarial, desenvolvimento de 
servidores, criação de benefícios, concurso de 
remoção, regras para concessão do adicional 
de qualificação, criação de gratificação de 
atividades externa-GAE, entre outros pontos.

Dentre as alterações feitas durante a 
revisão do Plano, está a proposta de conversão 

facultativa de 1/3 das férias e de metade da 
licença prêmio em pecúnia. Outro ponto 
modificado diz respeito à denominação dos 
servidores da área de Execução de Mandados, 
que devem passar a ser intitulados “Oficiais do 
Ministério Público”. 

O concurso de remoção, já regulamentado 
pela PGJ, também é uma das principais 
reivindicações constantes no novo PCCs. 
A revisão do PCCs também propõe a 
concessão de auxílio-saúde no valor de R$ 
350,00 e equiparação dos valores do auxílio-
alimentação para servidores e membros. As 
negociações acerca das pautas ainda não 
atendidas continuam por meio de reuniões de 
diálogo com a Administração Superior.

Momento de negociação do PCCs 
com a Diretoria da PGJ.

Expediente:

Presidente
Valdeny Barros
Diretor de Finanças, Patrimônio e Controle
Gabriel Victor Santos Leite
Diretor de Assuntos Jurídicos
Francisco de Assis Carvalho de Andrade

Diretor de Comunicação
Sergio Henrique Ferreira da Silva
Secretário-Geral
Jaciana Castro Silva

Jornalista Responsável
Letícia Maciel
Fotos
Letícia Maciel
Secretária Administrativa
Aline Maria
Diagramação e Impressão
Gráfica Santa Clara

Tiragem
800 exemplares
Contatos
sindsempmaranhao@gmail.com
(98) 3221-7074
OI (98) 98848-4767 
TIM (98) 98137 7936 
VIVO (98) 99166 9191

Diretoria Executiva - Gestão 2014/2015
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Plantões de Atendimento Jurídico facilitam 

o esclarecimento acerca de ações

CONFIRA AS AÇÕES JURÍDICAS
DO SINDSEMP-MA

Os servidores filiados ao Sindsemp/MA agora contam com o serviço de Atendimento Jurídico presencial. O objetivo é oferecer suporte e 
orientações acerca de ações judiciais movidas pelo Sindsemp/MA, com atendimento realizado todas as quintas-feiras, das 16h às 18h, com a 
disponibilização de um representante da Assessoria Jurídica para esclarecer dúvidas acerca dos processos, especialmente os que estão em fase 
de execução, como o dos 11,98% e do Funbem, por exemplo.

São realizados até 10 (dez) atendimentos presenciais por plantão, que devem ser previamente agendados no decorrer da semana, entre 9h 
e 15h, por meio do telefone (98) 3221-7074 ou pelo email sindsempmaranhao@gmail.com. Os servidores também podem obter orientações via 
telefone, entrando em contato com o Sindicato dentro do horário de Atendimento Jurídico.

Ação Judicial 21,7%
Tramitação no 2° grau
Demanda: 21,7% (ano 2006) - Implantação 
de Diferença Salarial e Pagamento 
Retroativo das Parcelas Vencidas
Numeração Única: 1693-
49.2012.8.10.0000
Número:102922012
Órgão: 4ª CÂMARA CÍVEL -2º Grau

Ação Judicial 11,98%
Tramitação em 1° grau
Demanda dos 11,98% (URV): Retroativo 
da Diferença Salarial Decorrente de 
Reconhecimento Administrativo
Numeração Única: 24670-
32.2012.8.10.0001
Número: 263982012
Órgão: 5ª Vara Fazenda Públca – 1º Grau

Ação Judicial 12%
Demanda 12% (ano 2009): Implantação de 
Diferença Salarial e Pagamento Retroativo 
das Parcelas Vencidas
Numeração Única – 1° grau: 25886-
28.2012.8.10.0001
Número: 276962012
Órgão: 1ª VARA FAZENDA PUBLICA

Tramitação no 2° grau
Numeração Única – 2° grau: 25886-
28.2012.8.10.0001
Número: 0431462014
Órgão: Tribunal de Justiça – 4ª Câmara 
Cível
 
Ação Funbem
Demanda: FUNBEM-Desconto indevido e 
Utilização do Hospital do Servidor
Numeração Única: 13561-
21.2012.8.10.0001

Número: 144482012
Órgão: 2ª VARA FAZENDA PUBLICA 1º Grau
 
Ação Judicial Imposto de Renda

Tramitação em 1° grau
Demanda: Imposto de Renda (ano 2014) 
– Exclusão do desconto sobre as parcelas 
do adicional de férias dos servidores pela 
Contribuição Previdenciária e Imposto de 
Renda e reposição de valores descontados.
Numeração Única: 36296-
77.2014.8.10.0001
Número: 391332014 (tramitando)
Órgão: 1ª Vara Fazenda Pública – 1° Grau

 Os detalhamentos das ações podem 
ser conferidos na página eletrônica do 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão: 
http://jurisconsult.tjma.jus.br/

TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
As prestações de contas detalhadas, tanto mensais quanto anuais, inclusive com comprovantes de despesas e receitas 

digitalizadas, podem ser acessadas na página do Sindsemp/MA, no campo “Transparência”.  Estão disponíveis os detalhamentos 
financeiros dos anos de 2014 e 2015, podem ser requeridos na integra pelo e-mail sindsempmaranhao@gmail.com. Confira um 
resumo nos quadros abaixo.

QUADRO - RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO 2014 2015
VALOR % VALOR %

Mensalidade sindical consignada em folha R$ 237.151,33 64,45 % R$ 262.619,25 62,29 %
Contribuição sindical anual CLT R$ 121.587,64 33,05 % R$ 158.471,46 37,59 %
Receita s/ aplicação financeira R$ 3.179,93 0,86 % R$ 221,97 0,05 %
Outras receitas diversas R$ 6.021,00 1,64 % R$ 288,76 0,07 %

TOTAL R$ 367.939,90 100,00 % R$ 421.601,44 100,00 %

QUADRO- DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO
2014 2015

VALOR % VALOR %
Desp. Sociais e trabalhistas R$ 40.227,29 15,43 % R$ 69.288,70 24,00 %

Desp. Administrativas com atividades sindicais R$ 194.670,33 74,67 % R$ 144.612,86 50,09 %
Desp. Financeiras e bancárias R$ 956,48 0,37 % R$ 4.009,30 1,39 %
Impostos, taxa e contribuições R$ 838,52 0,32 % R$ 7.947,81 2,75 %
Despesas não operacionais (mat. construção e serviços prestados 
em reforma) R$ 24.003,75 9,21 % R$ 62.874,01 21,78 %

TOTAL R$ 260.696,37 100,00 % R$ 288.732,68 100,00 %
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Sindsemp/MA participa da 

Reunião Nacional do Fórum/
MP em Recife/PE

Sindsemp/MA define desti-
nação do imposto sindical

Sindsemp define priorização de 
direitos e ação sindical pela base

PGJ apresenta quadro 
orçamentário para 
2016 em audiência 

pública com 
servidores

Reposição 
inflacionária

Em outubro de 2015, os servidores do 
Ministério Público do Estado do Maranhão 
(MP/MA) participaram, pelo segundo ano 
consecutivo, de audiência pública com a 
Procuradoria Geral de Justiça (PGJ). Na oca-
sião, foi apresentado o Plano Orçamentário 
de 2016, com a inclusão de pautas relacio-
nadas à reposição inflacionária, os 21,7% e 
revisão do plano de cargos.

De acordo o Plano de Cargos e Carreira 
(PCCs) dos servidores do Ministério Público 
do Estado do Maranhão, deve ser assegurada 
a revisão geral anual da remuneração dos 
servidores, com valor mínimo calculado de 
acordo com o índice oficial da inflação do 
ano anterior.

 Portanto, a reposição inflacionária 
de 2015 tem como base o percentual 
de 6,41%, Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) de 2014, e deve 
ser retroativa ao mês de janeiro de 2015. 
Do mesmo modo, a reposição de 2016 tem 
como referência o IPCA de 2015, que atingiu 
o índice de 10,67%.

Sem disponibilidade financeira para 
efetivar a reposição inflacionária dos dois 
últimos anos, a Procuradoria Geral de Justiça 
(PGJ) negocia com o Governo do Estado a 
suplementação dos pagamentos, que tem 
sido dificultada devido à crise político-
econômica instalada no país e refletida no 
estado do Maranhão.

No entanto, a PGJ destacou que as 
tratativas sobre a reposição inflacionária dos 
servidores do MP/MA continuam. De acordo 
com a procuradora-geral de Justiça, Regina 
Rocha, o Executivo Estadual solicita que 
sejam expostos os motivos para pagamento 
dos índices, por meio de ofício: “Estamos 
empenhados em solucionar o problema das 
reposições e contamos com a colaboração 
dos servidores na apresentação deste 
documento ao Governo”, ressaltou.

O Sindsemp/MA já encaminhou à PGJ o 
ofício de apoio à proposta e aguarda o envio 
do Projeto de Lei ao Executivo Estadual.

O Sindsemp/MA participou, em fevereiro 
de 2016, da Reunião Nacional do Fórum 
dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos 
Estaduais (Fórum/MP). A programação do 
evento durou dois dias e reuniu mais de 
14 entidades de todo o país, na sede do 
Sindsemp/PE, em Recife/PE.

O Maranhão apresentou a maior 
delegação do evento, com a presença do 
presidente do Sindsemp/MA, Valdeny Barros, 
do diretor de Assuntos Jurídicos, Francisco 
Leno e dos servidores Vicemir Fontenele, 
Jearlan Carvalho, Vânia Leal, Ricardo Pacheco, 
Marciane Dutra e Dionatã Lima.

Servidores representantes de mais de 
14 entidades estiveram presentes no evento, 
discutindo acerca de temáticas como o 
movimento nacional de trabalhadores do 
MP e ações estratégicas para aprovação da 
PEC do Voto. Também houve espaço para 
apresentação de pautas locais de cada 
entidade, assim como debate sobre assédio 
moral e sobre a defesa de carreira unificada 

dos ramos do Ministério 
Público e precarização 
das relações de trabalho.

O encontro 
foi coordenado 
pelo Sindicato dos 
Servidores do Ministério 
Público do Estado e 
Pernambuco (Sindsemp/
PE), promovido pelo 
Conselho Deliberativo 
do Fórum/MP, com o 
apoio da Associação 
Nacional dos Servidores 

do Ministério Público (Ansemp), Associação 
dos Servidores do Ministério Público do Rio 
Grande do Sul (Aprojus-RS), e Sindicatos dos 
Servidores do Ministério Público de Santa 
Catarina (Simpe/SC), do Rio Grande do Sul 
(Simpe/RS), do Paraná (SINDMP/PR), da Bahia 
(Sindsemp/BA), do Maranhão (Sindsemp/
MA), do Rio Grande do Norte (Sindsemp/RN), 
do Pará (Sinsemp/PA), do Ceará (Sinsempe/
CE), Goiás (Sindsemp/GO), Alagoas (Simpe/
AL) e Paraíba (Sindsemp/PB).

O FORUMMP foi criado em reunião 
realizada no mês de setembro de 2015, em 
Natal/RN, e alguns dos seus idealizadores 
foram Gabriel Victor e Valdeny Barros, 
diretores do Sindsemp/ma. “A união de forças 
é fundamental para que possamos expandir 
nossa luta por direitos e por um Ministério 
Público que sirva, de fato, ao povo. Com a 
criação do Fórum Nacional, nossas vozes 
serão somadas e as reivindicações ganharão 
maior impulso”, destaca o presidente do 
Sindsemp/MA, Valdeny Barros.

O Sindsemp/MA divulgou ata com as principais deliberações feitas na Assembleia Geral 
Extraordinária realizada no dia 30 de outubro de 2015, na íntegra no sítio eletrônico da 
entidade.

Dentre as principais determinações está a destinação do imposto sindical obrigatório, 
que deverá ser devolvido aos sindicalizados em forma de compensação da mensalidade 
sindical. Os sindicalizados, antes de abril de 2015, devem apresentar requerimento formal 
requerendo a compensação. O valor devolvido será de 60% do total recolhido de cada 
servidor, visto que este é o percentual direcionado aos Sindicatos. Confira os requerimentos 
e detalhes no sítio do Sindsemp-ma.

Realizado em fevereiro de 2016, o Seminário de Planejamento Estratégico do Sindsemp/
MA discutiu a atual conjuntura político-econômica e o papel do movimento sindical dentro 
desse contexto. Com o objetivo de entender as potencialidades e limitações da classe 
trabalhadora nesse cenário, o evento buscou dar suporte para definição de metas e das 
próximas ações do Sindsemp/MA.

Planos e metas – O segundo momento do Seminário, realizado no domingo (21), permitiu 
aos servidores elencarem as pautas que devem ser priorizadas pelo Sindicato durante o 
ano de 2016, considerando pontos fortes e dificuldades da categoria. Tópicos já debatidos, 
como a Revisão do PCC’s, manutenção dos 21,7% e reposição inflacionária foram listados ao 
lado de necessidades estruturais da classe, como a conscientização dos servidores e escolha 
dos novos dirigentes do Sindsemp/MA.


