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PLANOS E METAS DA DIRETORIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - EM 

ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 16 DO ESTATUTO DA AMPEB1 

 

Salvador, 16 de fevereiro de 2022. 

 

A Diretoria da AMPEB submete à apreciação da Assembleia Geral, em 

conformidade ao artigo 16 do Estatuto da Associação, os planos e metas para 

o exercício de 2021. 

 

1. INSTITUCIONAL 

a) Acompanhamento dos Mandados de Segurança impetrados contra a 

migração da folha de pagamento dos membros aposentados para a 

SUPREV, na primeira instância e no Tribunal de Justiça e apresentação de 

requerimento à Procuradoria-Geral de Justiça. A AMPEB obteve êxito nos dois 

writs, em julgamento, estando ambos os processos em grau de recurso. 

b) Acompanhamento da Representação de Inconstitucionalidade no 

TJBA e da ADI perante o STF, ambas em face da elevação da alíquota de 

contribuição dos segurados do RPPS para 14%. Registra-se que o parecer da 

PGR não nos foi favorável e que a reforma da previdência do ano de 2020 

alterou a alíquota para 15% sobre o que exceder, do subsídio, R$15.000,00; 

c) Acompanhamento das ações ajuizadas em face da Reforma da 

Previdência e da modificação do regime jurídico do abono de 

permanência (liminares concedidas em favor da AMPEB em duas ADIs), 

manutenção das negociações com os Poderes Executivo e Legislativo e 

mobilização da classe em defesa dos direitos dos Associados; 

d) Acompanhamento das propostas de alteração da Resolução n° 

039/2019, que dispõe sobre os pressupostos, requisitos e critérios objetivos 

 
1 Art. 16 - Anualmente, na primeira quinzena do mês de março, será realizada Assembleia Geral 

Ordinária para tomar as contas da Diretoria, deliberar sobre o relatório de atividades e o parecer do 

Conselho Fiscal, referentes ao exercício financeiro anterior, e apreciar planos e as metas da Diretoria 

para o próximo exercício. 
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para aferição do merecimento nos concursos de promoção e remoção no 

MPBA2; 

e) Acompanhamento de implementação de medidas de incremento à 

segurança no exercício das atribuições; 

f) Gestões políticas para aprovação do PL que prevê o incremento do 

valor pago a título de substituição e pleito para pagamento adicional pelo 

exercício de substituições simultâneas; 

g) Gestões políticas para aprovação do PL que prevê o pagamento de 

gratificação pelo exercício de coordenação administrativa de Regional; 

h) Busca da regulamentação das hipóteses e procedimento acerca de 

conflitos de atribuições; 

i) Acompanhamento e reiteração dos pleitos formulados pela AMPEB à 

Procuradoria-Geral de Justiça, até que se convertam em ato normativo (lei, 

Resolução etc) em especial: 

j.1) incremento do reembolso aos membros das despesas com 

contratação individual de plano de seguro de assistência à saúde e do valor 

do auxílio alimentação; 

j.2) envio de projeto de lei para redução do percentual de diferença de 

entrância, e de instância, para 5%; 

j.3) democratização da elaboração do planejamento orçamentário 

entre os Membros e encaminhamento da proposta orçamentária ao Órgão 

Especial com antecedência; 

j.4) isonomia nas diárias entre todos os Membros e reajuste do fator 

indenizatório das despesas de transporte; 

j.5) simetria com a Magistratura acerca do item anterior; 

j.6) demanda de conversão da folga compensatória do plantão em 

pecúnia indenizatória; 

j.7) defesa do pagamento de substituição ao Membro designado para 

atuar durante o recesso forense em Promotoria diversa da sua titularidade; 

 
2 Interação com o Conselho Superior do MP/BA, com apresentação de posicionamento da classe. 
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; 

j.8) incidência de juros de 0,5% no pagamento da PAE para todos os 

credores;  

j.9) incremento do valor da PAE paga aos aposentados, na medida da 

finalização do pagamento dos membros na ativa, e correção do saldo; 

j.10) reincorporação do adicional por tempo de serviço para quem fazia 

jus à época da mudança para o regime do subsídio, nos termos de decisões do 

STF e do CNJ, e pagamento do retroativo; 

j.11) defesa do pagamento de diária e indenização de transporte nos 

deslocamentos para atuar fora da titularidade, na Região Metropolitana de 

Salvador, afastando a vedação contida no art. 3º, § 2º, do Ato Normativo 

031/2019;  

j.12) destinação de vagas suficientes para estacionamento nas garagens 

G1 e G2 das sedes CAB e Nazaré para os membros; 

j.13) pagamento de indenização por serviços extraordinários; 

j.14) instituição do auxílio-saúde para os aposentados; 

j.15) gestões para acolhimento do reembolso de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria 

do quanto indevidamente descontado; 

j.16) reiteração do pleito de recálculo, por outra metodologia, da 

indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas; 

l) Acompanhamento das sessões dos órgãos colegiados do MP-BA que 

versem sobre prerrogativas e direitos dos associados; 

m) Esforços permanentes pela efetivação dos direitos dos aposentados, 

com preservação da paridade com a ativa; 

n) Participação ativa no Conselho Deliberativo da CONAMP e 

acompanhamento, no Congresso Nacional, de projetos e lei e propostas de 

emenda à Constituição que afetam a atuação funcional, prerrogativas e direitos 

dos Membros do Ministério Público; 
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o) Acompanhamento, na Assembleia Legislativa da Bahia, de projetos 

de lei e propostas de emenda à Constituição Estadual que afetem o Ministério 

Público, a atuação funcional ou os direitos dos Associados; 

p) Continuidade de apoio aos Associados no exercício de suas 

funções Institucionais, com Notas de Apoio e Assessoramento Jurídico 

para a definição das estratégias de defesa; 

q) Diligenciar os Procedimentos em trâmite no CNMP e CNJ para 

resultado final ao quanto requerido; 

r) Diálogo com a Corregedoria Geral para definição das prioridades de 

atuação em substituição e observância das dificuldades decorrentes do alto 

quantitativo de vagas existentes no interior do Estado na correição e avaliação 

do trabalho dos membros; 

s) Acompanhamento da proposta de regulamentação da tramitação de 

procedimentos extrajudiciais, no CSMP-BA; 

t) Apresentação de proposta aos órgãos superiores de participação dos 

membros de primeiro grau no Conselho Superior do MP/BA; 

u) Apresentação de proposta aos órgãos superiores de aperfeiçoamento 

do sistema eleitoral relativo aos pleitos internos do MP/BA; 

v) Empenho no fortalecimento da Comissão dos Aposentados da 

CONAMP, onde a AMPEB tem uma representação. 

 

2. ESPORTES 

a) manutenção do apoio à equipe de futebol society que representa a 

AMPEB nos torneios externos e patrocínio das inscrições no Torneio Nacional 

de Futebol Society do Ministério Público e no Torneio Nordeste do Ministério 

Público; 

b) promoção do tradicional Campeonato de Futebol Society da AMPEB; 

c) patrocínio dos associados para participação em corridas de rua; 

d) realização de curso de tiro para os associados; 

e) realização de curso de defesa pessoal para todos os associados; 



5 

 

f) realização de atividades esportivas diversas, com instrutor, como vôlei 

de praia, beach tênis e exercícios funcionais; 

g) ajuste com os aposentados de atividades esportivas adequadas ao seu 

perfil. 

 

3. SOCIOCULTURAL3 

a) fomento à participação dos associados em cursos, congressos, 

seminários e eventos para debates de questões institucionais e aprimoramento 

funcional e de cultura jurídica; 

b) realização da comemoração e/ou homenagem no Dia da Mulher, Dia 

das Mães, Dia dos Pais, Dia do Idoso, Dia dos Aposentados e Dia das 

Crianças; 

c) realização da tradicional festa de confraternização da AMPEB em 

dezembro; 

e) promoção de campanhas de vacinação dos associados; 

f) continuidade dos projetos como o Vamos falar de finanças e Sem 

Fronteiras, além da instituição de outros; 

g) realização de festa junina; 

h) lançamento das diversas ações em comemoração aos 60(sessenta) 

anos da AMPEB, tais como do livro e do vídeo com entrevistas a ex-

presidentes da entidade e associados. 

 

4. COMUNICAÇÃO 

 

a) planejamento das ações de comunicação com a reformulação do 

formato de envio de notícias aos associados; 

b) reformulação das postagens no Instagram e Facebook com a 

padronização dos cards e definição de postagens por dia da semana. Por 

 
3 As propostas estão condicionadas à alteração do quadro da pandemia da COVID-19. 
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exemplo, às sextas-feiras, serão divulgados os “destaques da semana” com 

posts nos stories sobre “onde a AMPEB esteve?”, “o que ela fez?”; 

c) manutenção das publicações da AMPEB, notadamente a revista da 

AMPEB e os informativos eletrônicos semanais (AMPEB NEWS); 

d) manutenção do envio de e-mails aos associados e informes através de 

listas de transmissão de whatsapp e aplicativo da AMPEB, assim como de 

cards com notícias e sobre eventos de interesse da classe, quando forem 

assuntos urgentes; 

e) aperfeiçoamento do aplicativo da AMPEB para mobile e incremento dos 

módulos disponíveis; 

f) divulgação de iniciativas institucionais e acadêmicas dos associados; 

g) divulgação das parcerias; 

h) ações em prol da celebração dos 60 anos da Ampeb, relacionadas à 

publicação do livro e do vídeo; 

i) reformulação do sítio eletrônico da AMPEB; 

j) criação de nova marca da AMPEB. 

 

5. GESTÃO FINANCEIRA e ADMINISTRATIVA 

 

a) continuidade da gestão administrativa pautada em austeridade, 

qualidade e eficiência; 

b) adoção de ações inovadoras e atualizadoras, além de implementação 

de novos fluxos e processos pautados em trabalho de consultoria específica; 

c) busca de resultado superavitário; 

d) manutenção dos convênios para hospedagem aos associados não 

domiciliados na região metropolitana;  

d) celebração de novos convênios com fornecedores de serviços no 

interior e na capital; 

e) melhores esforços para garantir o equilíbrio da apólice da SulAmérica e 

obter menor reajuste na renovação contratual anual; 

f) manutenção do serviço odontológico na sede administrativa e do plano 

odontológico para os associados do interior; 
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g) manutenção do serviço de fisioterapia e psicologia aos associados na 

sede administrativa, com foco deste último também a atividades coletivas e 

com membros do interior do Estado; 

h) preservação do patrimônio da AMPEB e adoção de instrumentos que 

proporcionem ganhos de longo prazo, a exemplo da implantação, se adequada, 

de energia solar; 

i) busca de solução aprovada em AGE realizada em 2020 para a 

substituição do Sítio São Paulo; 

j) implantação de plataforma na sede administrativa da AMPEB para 

mobilidade vertical de associados idosos e portadores de deficiências, 

condicionada à permanência da sede no local onde atualmente funciona, nos 

termos do quanto deliberado na AGE realizada em 2020. 

São esses, em síntese, os planos e metas da AMPEB para o ano de 

2020, ficando o presente relatório submetido à apreciação da Assembleia Geral 

Ordinária. 

 

 

 


