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COMUNICADO n º 001/2021/SINDIPPEN/TO 

 

Palmas/TO, 09 de junho de 2021. 

 

Assunto: Regulamentação da Polícia Penal, procedimento de negociação 

PCCS/Estatuto. 

 

 

 Senhores Policiais Penais,  

    

 Cumprimentando-os cordialmente, o Sindicato dos Policiais Penais  do  

Tocantins – SINDIPPEN/TO, com o objetivo de dar transparência ao 

procedimento de negociação da regulamentação da carreira de policial penal do 

Estado do Tocantins, comunica que na data de hoje 09/06/2021, o SINDIPPEN-

TO, estivemos reunidos com o Secretário de Planejamento – Sr. Sergislei Silva de 

Moura,  juntamente com o Secretario da SECIJU- Sr. Héber Fidelis, para negociar 

a definição do valor inicial de subsídio da carreira.  

Na oportunidade, ficou definido o valor de R$4.550, a ser pago em 2022, e mais 

quatro aumentos programados, iniciando em 2023 até 2026 de R$600,00, 

anualmente, para completar o valor inicial da carreira que poderá alcançar o total 

de R$6.950,00. 
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Desta forma, pontuamos de forma veemente a necessidade de termos nossa carreira 

regulamentada, para promovermos dignidade à nossas famílias. Estamos buscando 

que o procedimento da Secretaria seja concluído nesta próxima semana, como 

ficou acordado na reunião, e foi prontamente recepcionado por nosso secretário, 

que está colaborando no processo, além disso, já solicitamos também ao secretário 

de planejamento que nos auxilie e dê celeridade ao procedimento para remeter o 

quanto antes o processo de avaliação à SECAD.  

 

Assim esclarecemos a classe os passos que deverão ser percorridos para 

conclusão do procedimento: 

1- SECIJU - Secretaria de Cidadania e Justiça; apresentação de proposta, 

defesa inicial, revisão, avaliação, parecer jurídico. 

2- SEPLAN - Secretária de Planejamento; Avaliação técnica e jurídica 

validação do impacto orçamentário para inclusão na PPA e LDO, com 

emissão de parecer que norteará todos os demais procedimentos em cada 

órgão, e remessa do procedimento a SECAD. 

3- SECAD - Secretária de Administração; dimensionamento de valores 

impacto financeiro, para inclusão na PPA e LDO, dimensionamento, 

validação, emissão de parecer. 

4- CGE - Controladoria Geral do Estado; verificação de todo procedimento 

legal, validação e emissão de parecer. 

5- PGE - Procuradoria Geral do Estado; verificação de todo procedimento 

legal, validação e emissão de parecer. 

6-  Casa Civil. 
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7-   Governador do Estado para remessa a Assembleia legislativa. 

8- Assembleia legislativa, comissões, plenário, votação e promulgação. 

 

Ressaltamos que continuaremos acompanhando e cobrando para que não ocorram falhas 

e percamos tempo, acreditamos na evolução e solicitamos celeridade na conclusão do 

procedimento referente a cada etapa. Assim, teremos a definição dos valores de forma 

razoável, para buscarmos a concretização de nosso plano de carreira e regulamentação, 

corrigindo esta mazela de falta de dignidade e valorização!  

 

 

 

WILTON ANGELIS ALVES PEREIRA BARBOSA 
Presidente do SINDIPPEN/TO 
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