
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 e aumento da representatividade da Entidade
Valor a ser utilizado dentro do 

orçamento apresentado pela pasta. 

Campanha de Filiação iniciada em 10/01/2018, com 

edição da CI n° 01/2018, posteriormente alterada 

pela CI nº 03/2018. Nesse trimestre foram 

realizadas 35 Filiações.

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 ?

Durante as Caravanas realizadas, a Diretoria tem 

buscado fomentar essa consciência entre os 

colegas. Entretanto, nenhum planejamento foi 

apresentado pelo responsável para cumprimento 

desta atividade.

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
?

Nenhum planejamento foi apresentado para 

cumprimento desta atividade. Atualemnte 

aguardando eleição para provimento da vaga do 

Novo Diretor de Política de Mobilização.

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 ?

As Diretoras Presidente e Jurídica tem buscado 

interagir com os dirigentes de outros Sindicatos que 

fazem parte do FórumMP, a fim de amadurecer 

nossas estratégias, quando postados assuntos de 

interesse da categoria. Entretanto, nenhum 

planejamento foi apresentado pelo responsável para 

cumprimento desta atividade.

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 inicial de 1 (um) ano e 

contempla a possibilidade dos filiados judicializarem 

demandas individuais pessoais, bem como de seus 

familiares, com descontos personalizados. A 

Diretora Jurídica tem monitorado o trabalho do 

escritório. Além disso, os advogados prestaram 

orientações/consultorias a diversos servidores no 

período.

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
? Nenhum planejamento foi apresentado pelo 

responsável para cumprimento desta atividade.

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. 
Permanece sem atualizações no trimestre.

PLANO DE AÇÃO SINDSEMP-BA

PLANO DE AÇÃO SINDSEMP-BA 2017-2020 - 5º trimestre (Outubro a Dezembro/2018)

LEGENDA:

Atividade Concluída

Atividade em Andamento

JUSTIFICATIVA CUSTO CUMPRIMENTO

Aguardando Planejamento e/ou Desenvolvimento

Nº ATIVIDADE RESPONSÁVEL
DURAÇÃO

COMO FAZER



8
Negociação de benefícios 

alternativos junto à 

Administração Superior

Diretoria Jurídica e               

Diretora-presidente
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
Valor a ser utilizado dentro do 

orçamento apresentado pela pasta. 

                                                             

XXXXXXXXXXXXXX                                                  

Aconteceu em 18/10/2018 a 6ª Reunião do GI, onde 

foram abordados os temas: Turnão; Teletrabalho; 

Andamento do Ato do Banco de Horas; 

Reenquadramento da turma de 2005; Perspectiva 

para início da discussão do relatório do novo PCS; 

Assédio Moral e Sexual; Nomeação/remoção; 

Desvio de função; dentre outros.                                                                                                                                                                        

XXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                       

Aconteceu em 17/12/2018 a 7ª Reunião do GI, onde 

foram abordados os temas: Turnão com expectativa 

de distribuição de camisas para a campanha a ser 

iniciada em fevereiro, nos dias 08 e 09/01/19 em 

Nazaré e CAB, assim como enviando para todas as 

Regionais; Teletrabalho concluídas as negociações, 

aguardando a publicação no mês de janeiro; 

Andamento do Ato do Banco de Horas: conforme 

negociações grande expectativa do ato ser publicado 

ainda em janeiro ; Reenquadramento da turma de 

2005; Pelo que foi informado em reunião existe 

grande possibilidade de ser indeferido, mas ainda 

haverá uma  tentativa de reunião com a PGJ e 

Superintendente dicutir sobre o assunto e posterior 

resultado final. Relatório  do Novo PCS; Só trará a 

disscussão a partir de 2019, sem data específica, 

para inicio das discussões. Assédio Moral e Sexua: 

Aguardar até proxima reunião andamento de 

discussão sobre o assunto; Remoção: aguardando 

nomeação dos servidores para preencimento de 

vagas, deve ocorrer em janeiro.

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. 

Aguardando apreciação da Administração Superior 

do Projeto "7+1", o qual tem como objetivo a 

sugestão de uma nova possibilidade de cumprimento 

de carga horária dos servidores da instituição.                                

XXXXXXXXXXXXXXX                                            

Protocolado Requerimento no dia 03/08/2018, sob 

SIMP nº 003.0.22919/2018. Foi utilizado como 

fundamentação o relatório elaborado pelo GT-PCS, 

bem como o Ato 016/2012 e Resolução do CNMP. 

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)

Ocorridas as reuniões com GI em 18/10/2018 e 

17/12/2018, cujas matérias com resumo encontram-

se no site. Além disso, realizados contatos diretos 

com diversos setores da Administração Superior 

para resolução de pequenas demandas. A próxima 

reunião do GI foi agendada para o dia 18/02/2019, 

às 14h.

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

Ainda em fase de desenvolvimento e 

orçamento.

Diretora-presidente, juntamente com analista da DTI, 

Henrique Frota iniciou negociação para 

desenvolvimento de sistema com empresa Software 

Data, que irá desenvolver o módulo de Assembleia 

Virtual. Aguardando retorno da empresa para 

agendar reuniãop e programar prazo para testes 

dentro da Diretoria e posterior implementção da 

modalidade. Nenhum outro planejamento foi 

apresentado pelo responsável para cumprimento 

desta atividade.

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

?

Nos contatos mantidos pela Diretora-presidente e 

Diretora Jurídica com os colegas, tem sido passada 

as orientações para a condução de tais casos, bem 

como dada toda assistência necessária que os 

casos trazidos até o SINDSEMP-BA tendo sido 

realizados, inclusive, protocolos de requerimentos 

junto à PGJ,  Corregedoria e CNMP. Além disso, foi 

iniciada junto à Administração Superior a negociação 

para o Planejamento de Campanha contra Assédios. 

Entretanto, nenhum outro planejamento foi 

apresentado pelo responsável para cumprimento 

desta atividade.



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
?

Realizada Festa de Aniversário de 10 anos do 

SINDSEMP-BA e concedido patrocínio esportivo 

para a PJR de Feira de Santana, cujas matérias 

encontram-se no site. Publicada Portaria nº08, a fim 

de permitir a participação dos filiados nos eventos 

da Entidade.

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. 

A Diretora-presidente criou uma conta do 

SINDSEMP-BA no Instagram. Além disso, durante a 

licença maternidade desta, a atualização da página e 

do grupo do SINDSEMP-BA no Facebook,  está 

sendo realizada pelo Diretor Administrativo e a 

divulgação das notícias da Entidade no whatsapp 

privado dos servidores está sendo realizada pela 

Diretora Jurídica, como alternativa para garantir uma 

maior divulgação e transparência do trabalho 

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 concluiu a 

revisão/renovação dos Convênios já existentes na 

Entidade. Até o momento, foram abertos XX  

processos, tendo sido firmados XX Convênios e 

arquivados XX (por desinteresse das empresas 

contactadas);                                        

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 ?

A Diretora-presidente deu continuidade ao 

desenvolvimento do módulo de Assembleia Virtual, 

com total apoio do colega analista da DTI, Henrique 

Frota, agora com nova empresa: a Software Data. 

Aguardando retorno da empresa para programar 

testes dentro da Diretoria e posterior implementção 

da modalidade. O objetivo é que esse módulo auxilie 

a realização de tais eleições. Entretanto, 

continuamos aguardando elaboração de projeto 

para realização da Eleição de Delegados, a ser 

desenvolvido pelo Diretor de Politica e 

Mobilização.

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
?

Realizada a 3ª Caravana, no período de 05 a 

09/11/2018, com a participação de 4 diretores, 

dentro do seguinte roteiro: Ibotirama, Bom Jesus da 

Lapa, Stª Maria da Vitória, Barreiras, Luis Eduardo e 

Seabra, tendo culminado na elaboração de Relatório 

protocolado junto à Administração Superior para 

conhecimento das informções nele registradas.                                                                                                                      

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. Neste 

trimestre, foram registrados nenhum chamados à 

Ouvidoria

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

?

Projeto inicial elaborado e encaminhado para 

apreciação da Assessoria Jurídica. O planejamento 

é encaminhá-lo para aprovação em Assembleia para 

regulamentação do mesmo.

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 0

O Diretor de Comunicação elaborou e divulgou o 

Cronograma da Eleição Paralela para PGJ, realizada 

no período de 24/01 a 20/02/2018, mediante votação 

eletrônica. Foram recebidos 96 votos válidos, com o 

seguinte resultado classificatório: 1º Alexandre Cruz 

e Pedro Maia; 2º Aurisvaldo Melo e 3º Ediene 

Lousado.



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 concluiu 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) Concluídos os lançamentos do Módulo de 

Filiados, Jurídico, Financeiro e Convênios do 

Sistema de Gestão RPSIND.                                                                                                

1.3) Aguardando interface do Sistema com o site e 

posterior divulgação das demais funcionalidades 

deste entre a categoria, por parte do Diretor de 

Comunicação.
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