
PLANO DE AÇÃO – SIDNSEMP/BA 

GESTÃO 2020/2023 

Obs: Trata-se de um plano geral com as diretrizes, para ser submetido à categoria, para guiar o plano de curto prazo que 

será exibido trimestralmente. Na assembleia será colocado em votação e aberto a possibilidade de inclusão de novos 

temas. 

 

N AÇÃO DIR. RESPONS. DURAÇÃO 
(I/F) 

O QUE FAZER? JUSTIFICATIVA CUSTO 
estimado 

CUMPRIMENTO 

1 Ampliação da Base de 
representação (filiação) 

Comunicação/ 
Mobilização 

2020 2023 Campanha de 
Mobilização, propaganda 
e marketing 

Fortalecimento do Sindicato 
Aumento da 
representatividade 

R$ 20.000,00 Primeiro e segundo 
trimestre com estudo, 
elaboração e execução. 

2 Fortalecimento da marca 
SINDSEMP 

Comunicação/ 
mobilização 

2020 2023 Campanhas de 
mobilizações e 
marqueting em torno da 
marca sindsemp 

Fortalecimento do sindicato 
Fortalecimento da marca 
SINDSEMP 

R$ 15.000,00 Primeiro e segundo 
trimestre estudo, 
elaboração e execução 

3 Formação sindical Mobilização 2020 2023 Campanhas de 
mobilizações com 
minicursos, seminários, 
palestras. 

Formação sindical 
Fortalecimento do Sindicato 
Melhoria da 
representatividade 

R$ 30.000,00 Primeiro e segundo 
trimestres com estudo, 
elaboração e execução 

4 Cooperação com entidades 
nacionais 

Mobilização 2020 2023 Apoiar/participar das 
pautas nacionais junto as 
entidades nacionais 

Aumento da inserção 
nacional 
Fortalecimento do sindicato 
Defesa dos interesses dos 
servidores 

R$ 50.000,00 Primeiro semestre 
apoio irrestrito e 
financeiro a luta contra 
a reforma da 
administrativa 



Participação dos 
debates nas entidades 
nacionais 

5 Fortalecimento Jurídico do 
SINDSEMP 

Diretoria 
Jurídica 

2020 2023 Ampliar o apoio jurídico 
do sindicato com uma 
assessoria jurídica 
moderna e efetiva 
Dar respostas mais rápidas 
sobre a demanda jurídica 
da entidade 
Criação do Núcleo Jurídico 

Melhoria dos processos 
Defesa dos interesses dos 
filiados e da categoria 
Fortalecimento do sindicato 

R$ 
150.000,00 

Reuniões com a 
assessoria Jurídica para 
tratar dos temas 
jurídicos e apoio aos 
interessados em temas 
individuais, estudos e 
análises de temas 
passiveis de 
judicialização 
Criação do Núcleo 
Jurídico 

6 Criação do Núcleo Jurídico Diretoria 
Jurídica 

2020 2021 Criação de um grupo com 
participação de servidores 
filiados e com formação 
acadêmica em direito para 
analisar, propor, elaborar 
peças e pareceres jurídica 
sobre questões de 
interesses individuais dos 
filiados e da categoria 

Fortalecimento jurídico do 
Sindicato 
Profissionalização do setor 
jurídico 
Melhoria da ação jurídica do 
SINDICATO 

R$ 1.000,00 Primeiro semestre de 
estudo, elaboração, 
criação 

7 Orçamento participativo Diretoria de 
Finanças 

2020 2023 Discutir antecipadamente 
com a categoria o 
orçamento da entidade, 
expondo os valores para o 
ano seguinte e discutido 
as prioridades de gastos e 
investimentos 

Fortalecimento da 
participação dos filiados 
Fortalecimento da 
democracia sindical 

R$ 1.000,00 Elaboração da 
metodologia a ser 
aplicada para esse 
tema. Início do primeiro 
orçamento 
participativo em 2022. 



8 Perfil da Categoria Diretoria de 
mobilização 

2020 2023 Desenvolver questionários 
constantes sobre os 
servidores do mp afim de 
mapear seus interesses, 
gostos, atividades para 
melhor ofertar produtos e 
serviços do sindicato 

Conhecer melhor seus 
integrantes 
Ofertar serviços e direcionar 
os convênios 
Melhorar a criação das 
campanhas 

R$ 8.000,00 Nos três primeiros 
trimestres: 
Levantamento e 
organização das 
informações já 
existente. Elaboração 
dos estudos, criação da 
campanha e definição 
de estratégia 

9 Jornada Consciente Presidência/ 
mobilização/ 
Jurídica 

2020 2023 Elaboração de estudos 
para a jornada consciente 
em toda a instituição 
unindo home-office e 
trabalho presencial 
reduzindo em última 
análise a presença do 
servidor no órgão 

Melhoria da qualidade de 
vida do servidor 
Melhoria do desempenho no 
trabalho 
Melhoria do funcionamento 
do MP/BA  
Economia de recursos 
públicos 

R$ 10.000,0 Desenvolver campanha 
sobre o tema, estudos 
de funcionamento, 
articular o debate junto 
a Administração 
superior. 

10 Relação com a Administração 
Superior Negociação 

Presidência 2020 2023 Manter e usar sempre do 
diálogo com a ADM do 
MP. Sendo intermediador 
das demandas dos 
Servidores com a Adm, 
requerendo, propondo, 
solicitando providências. 

Resolução de processos 
Melhoria da relação 
MP/Sindicato 
Melhoria da qualidade de 
trabalho 

R$ 1.000,00 Já foi iniciado inclusive 
com a primeira reunião 
entre diretoria do 
sindicato e 
procuradoria geral, 
novas reuniões serão 
agendadas conforme 
forem protocolados os 
requerimentos que 
necessitem de decisão 
superior. Duração 
diária. 

11 Assembleia itinerantes  Presidência/ 
Mobilização 

2021 2023 Convocar e organizar 
Assembleias por regionais. 

Fortalecimento da 
participação 

R$ 60.000,00 Elaboração, análise de 
viabilidade e 



Fortalecimento da 
participação dos filiados e 
servidores nas decisões do 
sindicato ampliando o 
contato com os 
representantes do mesmo 

Ampliação da filiação 
Estreitamento 
diretoria/filiado 
Decisões em assuntos 
regionalizados 

metodologia. Início com 
o controle da 
pandemia. 

12 Assembleias Gerais Presidência 2021 2023 Convocar um mínimo de 4 
assembleias gerais anuais 

Fortalecimento da 
participação 
Melhoria da tomada de 
decisões 
Fortalecimento democrático 
da categoria 

R$ 
100.000,00 

Para o primeiro 
semestre de gestão 
estão previstas duas 
assembleias 
extraordinárias e uma 
ordinária 

13 Campanha contra o Assédio 
Moral e Sexual 

Mobilização/ 
Comunicação 

2020 2023 Elaborar uma campanha 
que discuta o tema e 
chame atenção para o 
mesmo dentro da 
instituição 

Combater o Assédio Moral 
dentro do MP 
Combater o Assédio Sexual 
dentro do MP 
Incluir a Adm nas ações de 
combates 

R$ 40.000,00 Primeiro e segundo 
semestres de 
elaboração, criação, 
análises e reuniões para 
definir uma campanha 
que cumpra os 
objetivos. 

14 Elaborar fomentar a participação 
em minicursos, palestras, 
seminários voltados aos temas 
do Plano de Ação 

Comunicação/ 
Financeira  

2021 2023 Fomentar a participação 
dos servidores nos 
eventos promovidos e de 
interesses do SINDSEMP-
BA 

Melhorar a formação 
sindical 
Promover a qualificação 
Melhorar a comunicação e 
participação 

R$ 20.000,00 Primeiro e segundo 
semestres de 
elaboração, criação, 
análises e execução 

15 Eventos esportivos, culturais e de 
integração 

Administrativa/ 
Presidencia 

2021 2023 Fomentar a participação e 
a realização de atividades 
dentro e fora da 
instituição  

Promoção esportiva 
Promoção da cultura 
Promoção da integração 
Fortalecimento da marca 
 

R$ 30.000,00 Primeiro e segundo 
semestre. Elaboração 
de nova portaria e 
regras para os 
incentivos. Criação de 
eventos 



16 Melhoria da comunicação  Todas 
diretorias 

2020 2023 Dar ampla publicização 
dos atos da diretoria 
mantendo os meios de 
comunicação sempre 
atualizados com 
informações sobe as ações 
da diretoria 
Profissionalizar a 
comunicação 

Fortalecimento da 
comunicação 
Melhoria da participação 
Fortalecimento da 
democracia sindical 
Publicidade dos atos da 
diretoria 
 

R$ 20.000,00 Já iniciadas com 
atualizações e 
divulgações nos meios 
oficiais de 
comunicação. 

17 Ampliação e melhoria dos 
convênios 

Administrativa 2020 2023 Identificar necessidades 
dos filiados e Buscar 
convênios com empresas 
para fornecer serviços e 
produtos com aquisições 
com benefícios  

Melhoria da qualidade de 
vida 
Melhor acesso a serviços e 
produtos 
Fortalecimento da marca 

R$ 5.000,00 Primeiro e segundo 
semestre de 
organização, avaliação 
e preparação de 
material de divulgação 
dos serviços atuais. 
Levantamento junto a 
categoria de 
necessidades, buscas 
de novos parceiros 

18 Implantação das delegacias 
regionais 

Presidência/ 
Jurídica/ 
Mobilização 

2020 2021 Elaborar regimento 
interno das delegacias 
Eleição dos delegados 
Suporte as delegacias 

Fortalecimento do sindicato 
Melhoria da participação 
Ampliação das ações 
Melhoria da democracia 

R$ 8.000,00 Primeiro semestre de 
estudos, metodologia 
análise e elaboração. 
Segundo semestre de 
implantação 

19 Caravana SINDSEMP Presidência/ 
Mobilização 

2021 2022 Visitar regionais e 
promotorias promovendo 
reuniões entre servidores 
e diretoria afim de 
levantar informações e 
coletar demandas além de 

Fortalecimento do sindicato 
Fortalecimento da marca 
Aumento da 
representatividade 
Melhor resolução de 
demandas 
 

R$ 60.000,00 Primeiro e segundo 
semestre de análises 
elaboração, criação. 
Previsão de primeira 
caravana tão logo haja 
controle da pandemia. 



visitar em loco as 
condições de trabalho 

20 Sede própria Presidência/ 
Administrativo/ 
Fianceiro 

2020 2023 Levantar a viabilidade de 
sede própria para o 
Sindicato 

Maior independência 
Melhor atendimento ao 
filiado 
Fortalecimento da 
instituição 

A orçar Fazer o levantamento 
da viabilidade de uma 
sede e do que oferecer 
na sede ao filiado. 
Prazo dessa viabilidade 
de 2 anos. Iniciadas 
com pesquisas de 
terrenos, lotes, 
localidade, imóveis. 

21 Eleições paralelas para PGJ Presidência/ 
Mobilização 

2022 2022 Fazer eleição paralela para 
PGJ no período das 
eleições  

Democratização do MP/BA 
Participação dos servidores 
no processo eleitoral 

R$ 3000,00 Estudos, planejamento, 
levantamento durante 
o ano de 2021. Possível 
realização em 2022 

22 Promover debate e entrevistas 
entre candidatos a PGJ 

Presidência/ 
Mobilização 

2022 2022 Viabilizar junto a Comissão 
Eleitoral a possibilidade de 
debate e entrevista entre 
os candidatos a PGJ com 
temas voltados para os 
servidores 

Democratização do MP/BA 
Participação dos servidores 
no processo eleitoral 

R$ 3000,00 Estudos, planejamento, 
formatação, 
levantamento durante 
o ano de 2021. Possível 
realização em 2022 

23 Organização Estrutural da Sede Presidência/ 
Financeiro 

2021 2022 Fazer levantamento de 
inventário de bens moveis 
e sua utilidade para a 
instituição e comprar 
novos moveis e 
equipamentos  

Fortalecimento do Sindicato 
Melhoria de processos 
Melhoria da Comunicação 
Melhora do atendimento ao 
filiado 

R$ 30.000,00 Estudos da 
necessidade, inventario 
dos bens atuais com 
pareceres sobre a 
utilidade, aquisição de 
novos moveis e 
equipamentos. 

24 Auxílio Saúde Presidência 2021 2022 Requisitar a implantação 
do auxílio aos servidores 
no âmbito do MP/BA. 

Melhoria da qualidade de 
vida 
Fortalecimento do sindicato 

R$ 1.000,00 Primeiro semestre 
apresentar a requisição 
e a partir dar viabilizar 



Negociar com a 
administração superior o 
melhor momento e a 
forma da concessão do 
benefício 

reuniões para tratar do 
assunto junto a ADM 
superior 

25 Auxílio Alimentação Presidência 2021 2023 Requisitar a atualização 
dos valores, acompanhar 
o processo inflacionário 
anual, articular junto a 
adm a atualização 

Melhoria da qualidade de 
vida 
Fortalecimento do sindicato 
Melhoria do poder de 
compra dos filiados 

R$ 1.000,00 Primeiro semestre 
apresentar a requisição. 
Viabilizar reuniões para 
tratar do tema com a 
adm superior 

26 Demandas cotidianas individuais Todas as 
diretorias 

2020 2023 Receber demandas dos 
servidores, analisar, 
processar, tomar 
providências, responder 
ao servidor 

Melhoria dos processos 
Melhoria da comunicação 
Fortalecimento do sindicato 

R$ 1.000,00 Cotidiano com 
atendimento ao 
servidor, garantindo 
resolução rápida das 
suas demandas 

27 Plano de Carreira Todas as 
diretorias 

2020 2023 Elaborar estudo da 
carreira atual dos 
servidores e apresentar e 
discutir com a 
administração superior a 
solução do travamento da 
mesma 

Melhoria da qualidade de 
vida 
Melhoria da carreira 
Garantir crescimento na 
carreira 

R$ 20.000,00 Elaboração dos estudos 
no primeiro semestre e 
no segundo apresentar 
junto a ADM o 
requerimento de 
resolução do 
travamento. 

28 Melhorar a política externa Todas as 
diretoria 

2020 2023 Estreitar os laços com os 
órgãos externos ALBA, 
Casa Civil, afim de 
melhorar a tramitação dos 
projetos 

Melhoria da tramitação de 
projetos de interesses dos 
servidores 
Fortalecimento do Sindicato 

R$ 1.000,00 Contatos com 
deputados e assessores 
e possibilidade de 
reuniões com os 
mesmos no segundo 
semestre 

29 CNMP Presidência/ 
Jurídica 

2020 2023 Atuar de forma mais 
proativa no CNMP. 

Melhoria da tramitação de 
processos 

R$ 15.000,00 Primeiro semestre com 
levantamento dos 
processos de interesses 



Resolução de matérias do 
interesse da categoria 

da categoria e de 
servidores existentes 
no CNMP e ações de 
prosseguimento dos 
feitos 

30 Prestação de Contas Financeira 2020 2023 Apresentar as contas do 
Sindicato de forma 
simples e objetiva e com a 
possibilidade de 
acompanhamento dos 
gastos 

Melhorar a transparência 
Ampliar a fiscalização 
Fortalecer o sindicato 

R$ 1.000,00 Elaboração 
metodologia e dos 
equipamentos 
necessários para 
implementação no 
primeiro e segundo 
semestres. 

31 Campanha Salarial Presidência 2020 2023 Buscar por todos os meios 
possíveis a garantia da 
recomposição salaria com 
base nos índices 
inflacionários e data base. 

Requerer; 
Fazer campanha 
mobilizatória; 
Participar das ações com 
outras categorias estaduais 

R$ 5.000,00 Iniciada com a 
participação no Fórum 
Baiano 

 


