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     O Guardião 
É legal. É de luta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E M  T E M P O :  

1 Reunião on-line com os diretores de base no dia 5 

de fevereiro a partir das 10 h.  

2 O SINDSEMP/MA está em fase final para assinatura 

de um convenio com um plano de saúde. Em breve 

mais informações no site. 

3 Participe das discussões do Sindsempa 

grupos, pelo gmail.  Envie comentários, artigos, 

sugestões e críticas. Movimentar-se é preciso!  

 

Pauta de reivindicações para 2011  

O SINDSEMP começa 2011 na luta pela revisão do Plano 

de Cargos - Lei Estadual 8.077/2004, acompanhe alguns 

pontos:  

1- Comissão de negociação- formada por servidores 

indicados pelo SINDSEMP-MA e representantes indicados 

pela Administração Superior 

2- Revisão imediata da Lei Estadual 8.077/2004 

contemplando e incluindo: 

 Auxílio-alimentação e auxílio-saúde  

 O adicional de qualificação  

 Valorização do cargo de executor de mandados e 

exigência de nível superior para o cargo de técnico  

 Inclusão dos direitos e vantagens dos servidores  

3 - Reestruturação do padrão remuneratório da carreira 

dos servidores do MPMA. 

A Proposta é para que o vencimento-base seja 

reescalonado para o mesmo patamar do TJ, ou, 

alternativamente, seja implantado aquele proposto pela 

Diretoria Geral em 2008. Os valores que defendemos são: 

inicial para Auxiliar: R$ 1.688,67; inicial para Técnico: R$ 

2.194,13 e inicial para Analista R$ 4.561,44. Sendo que 

esse piso deve ser revisado anualmente, com a criação de 

uma data-base de revisão. 

Saiba mais sobre em nossa página: 

www.sindsemp-ma.org.br 

 

 

 

Desafios para 2011 

Foi realizada no dia 20 de janeiro a primeira reunião da 
Direção Executiva do SINDSEMPMA em 2011, na qual 
foram discutidos os novos desafios para o ano de 2011. 

Entre eles, o andamento do processo entregue a 
Procuradoria Geral de Justiça com a proposta de cargos e 
salários para os servidores, o reajuste salarial para os 
servidores do Ministério Público do Maranhão de 21,7%. 

Foi debatido ainda, a gestão do ponto eletrônico, pois o 
sindicato recebe reclamações constantes neste quesito. O 
SINDSEMPMA pedirá providências junto a Procuradoria 
Geral de Justiça a respeito deste assunto.  

 

Nova equipe do SINDSEMP/MA  

 

Com a efetivação do desconto sindical em folha, o 
sindicato este ano se reestrutura para melhor atender aos 
interesses de seus sindicalizados. Para isso, o 
SINDSEMPMA contratou os serviços de assessoria de 
comunicação e assessoria jurídica.  
Mari Silva é a nova assessora jurídica do SINDSEMPMA e 
tratará inicialmente dos processos administrativos do 
sindicato,  e em breve dos processos cíveis dos 
sindicalizados. A assessoria jurídica funciona três dias na 
semana, com plantão as quartas-feiras das 14 às 18 
horas. 

Dentre outras tarefas, a assessoria de comunicação do 
sindicato é responsável pela atualização do site, que em 
breve passará por reformulação. Os sindicalizados 
poderão dar suas contribuições para melhoria da página 
enviando um email para sindsempmaranhao@gmail.com 

 

Resultados: 

Sobre o Plano de revisão de cargos e salários, um dos 
pontos de reivindicação do SINDSEMPA para 2011, o 
sindicato em reunião com a diretoria-geral do Ministério 
Público esta semana, deliberam que  para revisão do 
plano será criada uma comissão formada por membros do  
SINDSEMPMA, Asfupema e Ministério Público para avaliar 
e negociar a revisão.   

 

http://www.sindsemp-ma.org.br/

