
INICIO FIM

1

Aumento da 

representatividade do 

Sindicato

Diretoria de 

Comunicação
29/09/2017 28/09/2020

Elaboração de Campanha / 

Ligações telefônicas/ E-mail / 

Caravanas 

Fortalecimento da Entidade

Valor a ser utilizado dentro do 

orçamento apresentado pela pasta. 

Valor aproximado: R$ 10.000,00

Diretor de Comunicação iniciou elaboração da 

Campanha, com divulgação de nova logo e e-mail 

específico. A Campanha interna de Filiação, mediante 

estabelecimento de metas para os Diretores foi 

inciada dia 10/01/2018, com envio de CI n° 01/2018 

pela Diretora-presidente a todos os Diretores.

2
Estimular a formação 

sindical da categoria

Diretoria de 

Política e 

Mobilização
29/09/2017 28/09/2020

Campanhas /Minicursos / 

Veiculação de notícias sobre o 

tema

Aumentar a consciência da categoria com 

relação às nossas lutas específicas e gerais
20.000,00

Acontecerão em Março/2018, em Salvador, o Fórum 

Mundial Social e o Congresso da FENAMP que 

tratarão de diversos assuntos de interesse da 

categoria. Além desses eventos, temos que realizar 

um curso de formação próprio do SINDSEMP - BA, 

que poderá ser na semana de comemoração dos 10 

anos.

3
Criação de um Fórum 

Estadual dos Servidores

Diretoria de 

Política e 

Mobilização

Interação com demais Entidades 

Sindicais do Estado / Verificar com 

criadores do ForúmMP para 

nortear as ações

Fortalecimento das bandeiras de luta da categoria, 

através da formulação de estratégias conjuntas, em 

pleitos comuns

20.000,00

Diretor de Política e Mobilização participou do 

Encontro do SINTAJ em prol da Semana do Servidor 

Público (Sugiro ao mesmo, elaborar relatórios 

dessas participações para juntar ao seu relatório 

trimestral de atividades da Pasta).                Temos 

o Mandato Sindical para desenvolver esta criação, 

principalmente com os servidores de órgãos 

independentes. (TCM, TCE, TJ e o MP)

4

Aprofundar a inserção da 

Entidade nas bandeiras de 

âmbito nacional

Diretoria de 

Política e 

Mobilização
29/09/2017 28/09/2020

Participação ativa no ForumMP e 

Plenárias FENAMP com maciço 

compartilhamento das informações

Adquirir experiência e apoio na formulação das 

estratégias para nossas demandas internas
30.000,00

Participação em evento da FENAMP, com inclusão de 

pleitos de interesse da categoria na pauta de 

reivindicação nacional, como: regulamentação de 

jornada de trabalho unificada para os servidores dos 

MPE’s e direito ao exercício da advocacia.                    

Com o Congresso da FENAMP que em 2018 será 

realizado em Salvador, o Diretor de Política e 

Mobilização sugere levar uma equipe de 30 

servidores, sendo dada prioridade aos possíveis 

Delegados sindicais do SINDSEMP-BA.

5
Ampliar a atuação da 

Assessoria Jurídica
Diretoria Jurídica 29/09/2017 19/12/2017

Revisão do contrato com 

Assessoria Jurídica

Oferecer apoio, através de convênios para 

judicialização de demandas pessoais dos 

filiados

R$ 1.800,00/mês

Contratada nova Assessoria Jurídica, composta pelos 

advogados Rafael de Oliveira Gama (OAB/BA 

31.767) e Moreno de Castro Borba (OAB/BA 35.703), 

cujo escritório localiza-se em Salvador. Tal contrato 

possui validade iniial de 1 (um) ano e contempla a 

possibilidade dos filiados judicializarem demandas 

individuais pessoais, bem como de seus familiares, 

com descontos personalizados.

6
Implementar um 

Orçamento Participativo

Diretoria de 

Finanças
29/09/2017 28/09/2020

Buscar apoio da categoria no direcionamento de 

alguns recursos, dando publicidade à execução dos 

gastos da Entidade

? ?

7 Mapeamento da Categoria
 Diretoria de 

Comunicação
29/09/2017 28/09/2020

Elaboração, Aplicação e Análise de 

questionários

Conhecer a realidade da categoria, a fim de 

construir mecanismos de conscientização na 

luta sindical, que possam ajudar no estímulo 

de participação para o cumprimento das 

decisões tomadas em assembleias e/ou pela 

Diretoria

Valor a ser utilizado dentro do 

orçamento apresentado pela pasta. 

Valor aproximado: R$ 20.000,00

Deferida a elaboração do respectivo Projeto de 

Mapeamento: Diretor de Comunicação deverá 

apresentar no respectivo projeto, dentre outras 

informações que julgar pertinentes: metodologia 

aplicada, custos envolvidos, resultados pretendidos, 

bem como aplicação dos resultados. Questionário em 

fase final de desenvolvimento.

DURAÇÃO
Nº ATIVIDADE RESPONSÁVEL COMO FAZER JUSTIFICATIVA CUSTO

PLANO DE AÇÃO SINDSEMP-BA 2017-2020

Atividade Concluída

Atividade em Andamento

Aguardando Planejamento e/ou Desenvolvimento

LEGENDA:

CUMPRIMENTO



8

Negociação de benefícios 

alternativos junto à 

Administração Superior

Diretoria Jurídica 29/09/2017 28/09/2020

Reuniões regulares do GI / 

Protocolo de requerimentos, 

fundamentados por pesquisas 

referente aos pleitos a serem 

negociados 

Tentar implementar novos benefícios à categoria ?

Protocolado requerimento de Banco de Horas.    

Estão sendo analisados e estudados:                      1) 

Auxílio substituição;                                           2) 

Auxílio Creche (requerimento protocolado pela gestão 

passada foi indeferido. Sugiro localizar tal 

documento para avaliação de recurso e/ou 

protocolo de requerimento com nova 

fundamentação);                                                 3) 

Conversão da licença prêmio em pecúnia (Necessita 

de alteração do Ato Normativo e da Lei). Dessa 

forma, sugiro buscar junto ao MPGO e demais 

Entidades filiadas à FENAMP que possuam tal 

premissa para fundamentar o pedido.

9 Turnão
Diretoria de 

Comunicação
29/09/2017 Indefinido

Formular novas estratégias 

para a Campanha pela 

redução da jornada

Qualidade de vida e/ou ganho financeiro para a 

categoria

Valor a ser utilizado dentro do 

orçamento apresentado pela pasta. 

Valor aproximado: R$ 10.000,00

Alteração da Campanha "30h SIM" para as 

Campanhas "6+2" e/ou "7+1", vinculando decisão 

recente do CNMP sobre teletrabalho, não sendo 

necessária alteração legislativa para o pleito, uma 

vez mantida a atual carga horária. Projeto de 

adesão volitiva dos servidores será desenvolvido 

e apresentado pelo Diretor de Comunicação para 

deliberação da Diretoria Executiva

10
Resgate comunicação com 

Administração Superior

Diretora-

Presidente
29/09/2017 28/09/2020

Manutenção de contatos 

regulares, planejados e 

amistosos

Reestabelecer o relacionamento com quem detem 

o poder de deferir os pleitos da categoria

Não existe custo para esta atividade, 

a não ser os custos fixos já 

programados para a rotina 

(deslocamento, telefone e internet)

Diretora-Presidente conseguiu agendamento de 

reunião com a PGJ e com o GI. O canal de 

comunicação com a PGJ foi reestabelecido e as 

reuniões com o GI reprogramadas, as quais 

acontecerão Bimestralmente. A próxima foi 

agendada para o dia 26/01/2018, às 10h.

11
Promover assembleias 

itinerantes

Diretoria de 

Política e 

Mobilização

Apresentação de Projeto com 

metodologia e recursos 

necessários para execução

Aumentar a participação dos servidores nas 

decisões da Entidade
? ?

12

Promover e 

incentivar/patrocinar a 

participação em 

encontros/seminários e 

palestras

Diretoria de 

Política e 

Mobilização
29/09/2017 28/09/2020

Divulgar eventos de outras 

Entidades, estabelecendo 

mecanismos de financiamento / 

Promover nossos próprios eventos

Informar e articular a categoria sobre 

temáticas emergentes e relevantes, como: 

assédio moral, democracia na instituição, 

desvio de função, qualidade de vida, 

técnicas motivacionais, etc

? ?

13

Apoiar e promover 

eventos Culturais e 

Esportivos

Diretoria 

Administrativa
29/09/2017 28/09/2020

Reedição e divulgação da Portaria 

existente / Promover nossos 

próprios eventos

Promover a integração e a união dos 

servidores, dentro e fora do MPBA, 

contribuindo para a ação sindical

?

Diretora-presidente e Jurídica editaram o Ato 

02/2015, dando origem à Portaria n° 05/2017, 

publicada  em 27/11/2017. Foi deferido o patrocínio 

para confraternização dos servidores filiados da 

Regional de Guanambi

14

Melhorar a interlocução 

do SINDSEMP-BA com os 

servidores

Diretoria de 

Comunicação
29/09/2017 28/09/2020

Aperfeiçoar a comunicação do 

sindicato, profissionalizando 

as redes sociais

Publicizar os motivos de nossas eventuais 

lutas perante a categoria e a sociedade, 

otimizando os canais de comunicação

Sem custo fixo previsto. 

Possibilidade de utilização de 

pequenas campanhas publicitárias 

para tanto. Em caso, Valor 

Aproximado de R$5.000,00

Lançado novo site.                                                  

Diretor de Comunicação criou o canal SINDSEMP-

TV. Interação com os servidores através das redes 

sociais mais utilizadas.

15
Ampliar os convênios do 

Sindicato

Diretoria de 

Política e 

Mobilização e 

Diretoria 

Administrativa

29/09/2017 28/09/2020

Ampla divulgação da proposta para 

que os servidores indiquem 

empresas para firmar convênios, 

além da busca por novos 

convênios

Proporcionar mais vantagens e benefícios 

aos filiados em suas localidades específicas
?

1. Diretor Administrativo iniciou a verificação dos 

contratos existentes para atualização do site;      2. 

Diretor de Política e Mobilização ficou de passar a 

metodologia para busca de novos convênios. 

(Inclusive sugiro que, independente disso, inicie 

a busca por novos convênios)

16
Implantação e integração 

das Delegacias regionais

Diretoria de 

Política e 

Mobilização
29/09/2017 28/09/2020

Realização das eleições, mediante 

criação de cronograma e 

metodologia para realização

Otimizar o apoio e divulgação das ações da 

Diretoria junto à categoria
? ?

17 Projeto das Caravanas

Diretoria de 

Política e 

Mobilização
29/09/2017 28/09/2020

Estabelecer Cronograma com 

datas, roteiros e custos

Intensificar o trabalho do Sindicato junto à 

base da categoria
10.350,00

Está prevista a realização da 1ª Caravana para o final 

do mês de Março, com a participação dos 6 diretores, 

sendo o Sul da Bahia o provável roteiro. Programação 

pronta, aguardando a eminente realização das 

nomeações e remoções e consequente ajustes finais.



18 Implantação de ouvidoria 
Diretora-

Presidente
16/10/2017 18/12/2017

Criação de formulário / Inserção de 

link no site / Ampla divulgação nas 

redes sociais do Sindicato

Esclarecimento em relação aos direitos e 

deveres dos servidores (Fomentar os canais 

de atendimento/relacionamento com os 

servidores)

Não há custos envolvidos nesta 

atividade, a não ser o custo fixo já 

existente referente a telefone e 

internet.

Diretora-presidente elaborou Projeto e Portaria n° 

06/2017, publicada em 27/11/2017.                                                                                                         

O Diretor de Comunicação realizou a divulgação da 

Ouvidoria SINDSEMP-BA, a qual conta com o Diretor 

Administrativo no cargo de Ouvidor.

19
Projeto para construção 

da sede do SINDSEMP-BA

Diretoria 

Administrativa
29/09/2017 28/09/2020

Elaboração de projeto com fonte de 

recursos e funcionamento

Melhorar a organização física e estrutural, 

além de propiciar maior indepenência à 

Entidade

?

O Diretor Administrativo está compilando informações 

junto ao SINPOJUD e ao SINDSEMP-MA para 

embasar a formulação do Projeto.

20
Realização de eleição 

paralela para PGJ

Diretoria 

Executiva
29/09/2017 fev/18

Pegar modelo da campanha 

desenvolvida pelo SINDSEMP-PB 

para adaptação e execução 

Defesa da PEC nº 147/2015 Valor Aproximado: R$ 5.000,00

O Diretor de Comunicação deverá apresentar a 

metodologia e os custos para a realização, a fim de 

que seja deliberado pela Diretoria Executiva. ( Já 

houveram algumas discussões sobre tal 

atividade durante as reuniões da Diretoria 

Executiva e a Diretora-presidente já encaminhou 

para o Diretor de Comunicação e demais 

Diretores o material utilizado pelo SINDSEMP-PB 

para embasar a criação da nossa. Deverá ser 

DEFINIDA a metodologia e dado início a esta 

atividade na reunião Ordinária da Diretoria de 

29/01/2018).

21
Organização Física e 

Estrutural da Entidade

Diretora-

Presidente e 

Diretoria 

Administrativa

29/09/2017 28/09/2020

Criação de metodologias (Atos, 

portarias, etc) para arquivamento e 

desempenho das atividades do 

Sindicato

Organizar o Sindicato, tornando-o mais ágil, enxuto 

e eficiente.

Sistema de Gestão RPSind (R$ 

330,00/mês)    Falta incluir custos de 

material de Administrativo (Orçamento 

será apresentado pelo Diretor 

Administrativo)

1. O Diretor Administrativo já iniciou a organização 

física da Entidade, tendo divulgado para a Diretoria, 

através de relatório, a metodologia que será utilizada 

para o arquivo físico e virtual da Entidade, onde 

destaco as seguintes situações:                                                                   

1.1 Para o arquivo físico e estrutura da sede, faz-se 

necessária a conclusão da reforma da sede oficial 

e/ou liberação de outro espaço pela Adm. Superior (o 

que, a princípio foi indeferido);                                                         

1.2 A Diretora-Presidente já reorganizou o arquivo 

virtual existente no Computador da sede, nos moldes 

do esqueleto que foi criado pelo Diretor 

Administrativo.                                                      2. A 

Diretora-Presidente já publicou 6 portarias, 

regulamentando e normatizando algumas atividades 

da Entidade, as quais encontram-se disponíveis no 

site. Importante destacar que essa é uma atividade 

em constante desenvolvimento até o final da gestão;                                                     

3. Diretora-presidente apresentou Sistema de Gestão 

Informatizado (Aguardando formalização do 

contrato e início da implantação e treinamento)


