
 

 
Av. Joana Angélica, 1312, Sala 001-B, 2° Subsolo, Nazaré, Salvador /BA CEP: 40.050-001 

Tel: (71) 3042-5443 / www.sindsempba.org.br 
 

 

RELATÓRIO DA TRANSIÇÃO DE GESTÃO 
 
 

1) APRESENTAÇÃO 
 

O presente relatório visa apresentar as principais informações relacionadas aos 
trabalhos desenvolvidos pela Gestão 2017/2020, de forma a assegurar a continuidade 
administrativa e a promoção da boa governança no âmbito do SINDSEMP-BA, propiciando à 
nova gestão foco no cumprimento das propostas apresentada à categoria durante a 
campanha, bem como na defesa dos interesses coletivos. 

 
Dessa forma, os dados da gestão encontram-se dispostos a seguir, de modo 

objetivo, através de 4 (quatro) itens: Diagnóstico da organização administrativa; Diagnóstico 
da execução do Plano de Ação, dos Relatórios Trimestrais e Trabalhos em andamento de 
maior relevância; Diagnóstico dos Procedimentos administrativos e ações judiciais em 
andamento; Diagnóstico dos Convênios. 

 
 

2) ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PARA TRANSIÇÃO DA GESTÃO 
 

 
2.1) Diagnóstico da organização administrativa  

Neste item, apresentaremos informações acerca dos Prestadores de serviço fixos; 
Pendências administrativas; Principais senhas utilizadas, bem como indicativo da situação 
financeira da Entidade: 

 
 

2.1.1) Prestadores de Serviços Fixos: 
 

SEGMENTO PRESTADOR CONTATO 

CONTABILIDADE CFP Consulting Maria Cristina 

ASSESSORIA JURÍDICA Dr. Moabe Souza Meira 

SICAS Software Data Claudio Bergossi 

TELEFONIA FIXA / INTERNET VIVO - 

TELEFONIA MÓVEL* OI - 

ALUGUEL DE VEÍCULO* Unidas Bruno Lins 

HOSPEDAGEM DO SITE LocaWeb Suporte geral 
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2.1.2) Pendências Administrativas 
 

Cumpre destacar as seguintes situações que precisam ser resolvidas: 
 

 
a) Regularização das linhas telefônicas móveis 

 
As linhas telefônicas móveis utilizadas pela Diretoria Executiva encontram-se em 

nome do ex-diretor de Finanças, Gesiel Silva Santos, cujos serviços são da Operadora OI, sob 
a modalidade pré-pago. 

 
Foi solicitada a transferência de Titularidade para o CNPJ do SINDSEMP-BA desde 

o mês de Junho/2019 (como pode ser observado nas Atas de Reuniões Ordinárias da 
Diretoria Executiva), porém sem sucesso. 

 
No entanto, após consultas realizadas junto a diversos Consultores de Telefonia 

(Ata de 04/2020) foi verificada a possibilidade de transferência de titularidade, desde que as 
linhas passem para a modalidade Pós-pago. 

 
Dessa forma, por estar em final de mandato e com 2 linhas em desuso (por 

ausência dos DIRFIN e DPM), a Diretoria deliberou por não ser prudente contratar esse custo 
fixo para a Entidade, deixando para ser feito quando da assunção da nova gestão. Além 
disso, destacamos a importância da manutenção das linhas atuais existentes, uma vez que os 
números já são de conhecimento da categoria e de órgãos externos, facilitando a 
comunicação. 

 
 

b) Reembolso das passagens Plenária FENAMP 
 

Foram escolhidos, em Assembleia Geral, os delegados que representariam o 
SINDSEMP-BA na III Plenária FENAMP (Maiores informações podem ser adquiridas nos 
documentos e/ou no resumo contido na matéria que divulgou o resultado 
http://www.sindsempba.org.br/noticias/resultado-da-assembleia-geral-extraordinaria-2/). 

 
Entretanto, o respectivo evento foi suspenso, tendo em vista as medidas adotadas 

mundialmente para não propagação do Coronavírus.  

Dessa forma, foram realizados os cancelamentos das passagens adquiridas para 
os Delegados, nos seguintes moldes: 

 GOL - Dia 22/03/2020, através do Protocolo nº 200322004252, foram canceladas as 8 
passagens (trecho: BSB – SSA), sem a cobrança de taxas, gerando um crédito 
integral, no valor de R$ 1.837,12, que pode ser utilizado até 31/03/2021, através do 
Canal de Atendimento por telefone, informando o código de reserva: TN4JGW ; 

 AZUL - Dia 24/03/2020, através de contato telefônico, foram canceladas as 6 
passagens (Trecho SSA - BSB), sem cobrança de taxas, gerando um crédito integral, 
no valor de R$3.533,58, que pode ser utilizado até 1 ano após a data da compra, 
através da Central de Atendimento, informando o código da reserva:CF3KRZ;  
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 LATAM - Dia 26/03/2020, através de contato telefônico, foram canceladas as 2 
passagens (trecho SSAxBSB) referemte ao trajeto de Hilda e Erica, gerando um 
crédito no valor de R$ 448,00. Dia 18/06/2020, foi realizada a conversão dos Travel 
Voucher nº 045292910378435 e 045292910378472 por dinheiro, os quais foram 
reembolsados nas contas de Hilda Santa Rosa Freitas e Erica Oliveira de Souza 
(titulares das passagens) em 25/08/2020, cujas transferências foram realizadas em 
25/08/2020 (Erica Oliveira de Souza) e 26/08/2020 (Hilda Santa Rosa Freitas) para a 
conta do Bradesco do SINDSEMP-BA. Permanecem em aberto os Protocolos de 
06/04/2020 nº 24711541 e 24712722, referentes à reclamação quanto à 
divergência no valor R$14,06. 
 

   
c) Aluguel de Veiculo UNIDAS 

Tendo em vista a pandemia, com conseqüente suspensão das atividades presenciais 
na sede, suspendemos o contrato do aluguel do veículo, conforme ofício nº 030/2020. 
Caso a Diretoria tenha interesse em manter o veículo à disposição da Entidade, basta 
contactar Bruno (Unidas), a fim de obter as mesmas condições do contrato. Além 
disso, será necessário alterar os nomes e as CNH do contrato. 
 
 

d) Pagamentos Mensalidade CTB 
Conforme registrado nas Atas de reunião de Fev a Jul/2020, tendo em vista o 
pagamento de um boleto no mês de Janeiro com valor superior à mensalidade e 
ausência de retorno da CTB para regularização, foi necessária a suspensão do 
pagamento até o devido retorno e regularização da situação. Dessa forma, foi ajustado 
pela Diretora Jurídica com a Sra. Idalina que seria encaminhada Declaração de 
Quitação tão logo a mesma fosse ao escritório da CTB para elaborar tal declaração. 
 
 

e) Serviços de e-mails e newsletters do site 
Durante a gestão, tivemos muitos problemas com relação ao envio das Newsletters (e-
mails disparados do site com as matérias publicadas), pois os mesmos eram barrados 
pelo servidor do MPBA e não chegavam às caixas de e-mails dos servidores. 
 
Dessa forma, foi necessário mudar o servidor dos nossos emails institucionais por duas 
vezes, ocorrendo a perda de alguns históricos de mensagens recebidas e/ou enviadas 
durante essas mudanças. 
 
Atualmente, as contas de e-mails existentes são: administrativo; comunicacao; 
filiacao; financeiro; info; juridico; ouvidoria; politicaemobilizacao; 
presidencia; sindsempba; site - todos com a senha: XXXX e estão hospedadas no 
servidor LocaWeb, podendo os mesmos serem acessados através do endereço 
http://webmail.sindsempba.org.br  
 
A hospedagem do site está paga até 08/2023. Além disso, a situação geral do site foi 
relatada em e-mail enviado para todas as caixas de e-mail da Diretoria em 
27/08/2020. 
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f) Filiação dos servidores comissionados 
Verificar e-mail da servidora XXXX, com respectivo parecer da assessoria jurídica (à 
época), através do qual foi gerada a dúvida quanto à possibilidade/legalidade de 
filiação dos servidores comissionados.  
 
Assim, diante da falta de consenso da Diretoria e, como existia o planejamento da 
gestão em reformar o Estatuto (que conforme relatado nesse Relatório, não se fez 
possível), optou-se por não realizar filiação de servidores comissionados até 
regularização da situação. O respectivo e-mail e parecer serão encaminhados em 
anexo. 
 
 

2.1.3) Principais Senhas 
ITEM USUÁRIO SENHA 

Instagram @sindsempba10 XXXX 

Google Drive* sindsempbahia2014@gmail.com XXXX 

SICAS Cada usuário deverá criar a sua senha 

SITE /E-MAILS Cada usuário deverá criar a sua senha 

Token Bradesco Cada usuário deverá criar a sua senha 

 

Registro.br (site) 

(expira em 26/12/2022) 

 

Código (SIBAH12) ou CPF ou CNPJ 

Ou Domínio (sindsempba.org.br) 

 

XXXX 

Hospedagem do site sindsempba XXXX 

*Todos os documentos da Gestão encontram-se salvos no Google Drive e/ou em 
arquivos físicos, devidamente identificados, nos armários localizados na sede. 

 
 
 
2.1.4) Prestação de Contas referente ao período Janeiro a Setembro/2020  
No que diz respeito aos aspectos financeiros, será apresentado no Relatório de 

Prestação de Contas da gestão (referente a Janeiro a Setembro/2020). 
 
 

2.2) Diagnóstico da execução do Plano de Ação, dos Relatórios Trimestrais e 
Trabalhos em andamento de maior relevância 
 

2.2.1) O Plano de Ação é um instrumento de planejamento e gestão, disposto no 
parágrafo único do art. 26 do Estatuto, que objetiva o aperfeiçoamento das atividades, 
conferindo-lhe maior transparência e efetividade, além da racionalização dos recursos 
disponíveis. Todos os 12 trimestres estão publicados no site. 
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 2.2.2) Através dos Relatórios Trimestrais, também dispostos no Estatuto, os 

Diretores apresentaram de que forma contribuíram para a execução do Plano de Ação, bem 
como cumpriram suas obrigações estatutárias. Todos os 12 trimestres estão publicados 
no site. 

 
 
2.2.3) Dessa forma, cumpre destacar as seguintes atividades de grande 

relevância que merecem ser dada continuidade: 
 
ATIVIDADES OBSERVAÇÕES 

 

Campanhas de Filiação 

Tendo em vista o resultado alcançado de mais de 
80% da representatividade. 

Caravanas 
Com encaminhamento de relatórios à Administração 
Superior de todas as distorções e/ou intercorrências 

detectadas na execução dos trabalhos dos servidores. 

 

Combate aos Assédios 
Monitoramento constante e suporte incisivo aos 

servidores, nos casos trazidos à Entidade. 

 

Delegacias Regionais 

Projeto elaborado por essa gestão, disponível no 
Google Drive em: PROJETOS/ELEIÇAO DOS 

DELEGADOS 

 

Fórum Estadual dos Servidores 
Manutenção da interlocução no Fórum, o qual foi 

criado com a contribuição do SINDSEMP-BA. 

Reforma do Estatuto 

Durante a gestão, passamos por inúmeras 
dificuldades, por conta das omissões e conflitos de 
interpretação do quanto disposto no Estatuto. Além 

disso, há a necessidade de regulamentar as 
Assembleias Virtuais. 

Turnão Requerimento (SIMP nº 003.22919/2018) 

Casa de Apoio 
Projeto elaborado por essa gestão, bem como Minuta 
para inclusão no Estatuto, disponíveis no Google Drive 

em: PROJETOS/CASADEAPOIO 

Os documentos supramencionados, a exemplo do Plano de Ação, encontram-se 
publicados no site da Entidade, bem como salvos no Google Drive, o que permitirá visualizar a 
evolução das situações acima apontadas.  
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2.3) Diagnóstico dos Procedimentos administrativos e ações judiciais em 
andamento  

Planilha completa será apresentada pela Diretora Jurídica, no Anexo I desse relatório. 
 
 
 

2.4) Diagnóstico dos Convênios (Sugeridos, iniciados, firmados e publicados 
no site) 

Planilha completa será apresentada pelo Diretor Administrativo, no Anexo II desse 
relatório. 
 
 
 
3) CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

No geral, como relatado na grande maioria dos Relatórios Trimestrais apresentado 
por essa que subscreve, percebe-se que grande parte dos entraves no exercício das 
atribuições dos Diretores são fruto da falta de compromisso de alguns, o que ocasiona a 
sobrecarga de trabalho para outros e, consequentemente, muitos atritos internos. 

 
Para direcionar o desenvolvimento dos trabalhos foram criados alguns 

regulamentos internos, a exemplo das Portarias 01 e 02. 
 
Neste sentido, cumpre destacar que o trabalho sindical exige muita disciplina e 

compromisso para se obter resultados quanto aos direitos negociados. Importante lembrar 
que, assim como é livre à associação sindical, a ocupação de cargo numa diretoria é 
voluntária, devendo, no mínimo, respeito àqueles que elegeram a gestão e confiaram no 
quanto apresentado durante a campanha eleitoral. 

 
Conforme as atividades pendentes do plano de ação e as novas oportunidades de 

melhorias decorrentes da evolução do SINDSEMP-BA, sugerimos a manutenção das ações 
relacionadas à Gestão de Pessoas, bem como àquelas listadas como de maior relevância, por 
entender a importância delas para o fortalecimento da Entidade. 

 
Por fim, desejamos sucesso à nova gestão, nos colocando à disposição para outros 

esclarecimentos que, por ventura, sejam necessários. 
 

 
Salvador, 01 de setembro de 2020. 

 
 

Erica Oliveira de Souza                                        Guilherme Uzeda Jacques 
Diretora-presidente                                                  Diretor de Comunicação 

SINDSEMP-BA                                                            SINDSEMP-BA 
 
 

Hilda Santa Rosa Freitas                                           Lourival Alves dos Santos Filho 
Diretora Jurídica                                                           Diretor Administrativo 

SINDSEMP-BA                                                                  SINDSEMP-BA 


