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CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA MOVIMENTOS SOCIAIS 

A Diretoria Executiva do SINASEFE-IFBA, no uso de suas atribuições, considerando os 

princípios de solidariedade de classe e de transparência na gestão, torna públicos os critérios e pré-

requisitos para a concessão de auxílio financeiro a movimentos  sociais. 

 

 

1) Serão disponibilizados, a cada mês, aos movimentos sociais, valores não superiores a 2%(dois 

por cento) da arrecadação mensal desta seção sindical. 

 

2) Serão subvencionadas por essa rubrica apenas atividades de caráter externo ao Instituto Federal 

da Bahia e ao Colégio Militar de Salvador. 

 

3) O SINASEFE-IFBA financiará exclusivamente atividades que tenham caráter classista, 

compromisso com os setores oprimidos de nossa sociedade, a laicidade do Estado e defesa dos 

Direitos Humanos e que estejam em consonância com seus princípios estatutários e regimentais. 

 

4) No caso de movimentos sociais tais quais sindicatos e demais entidades de classe, será 

necessário anexar à solicitação de auxílio a carta programa da chapa, com nome dos(as) 

candidatos(as) e um portfólio simplificado das atividades desenvolvidas pela entidade. 

 

5) No  caso do item 4 (quatro) serão ainda observados os seguintes critérios: 

a) A independência da gestão sindical frente a partidos políticos e ao Estado; 

b) Histórico de lutas dos(as) componentes da gestão da entidade. 

 

6) As solicitações de apoio serão recebidas exclusivamente através do endereço eletrônico 

sinasefeba@uol.com.br, acompanhada de uma breve exposição de motivos para a solicitação e um 

demonstrativo de como será executado o recurso. 

 

7) As solicitações serão respondidas no prazo mínimo de 4 (quatro) dias úteis. 

 

8) As solicitações devem ser enviadas preferencialmente até o 15º (décimo quinto) dia do mês. 

 

9) Os solicitantes devem registrar publicamente o apoio recebido quando da realização da 

atividade financiada pelo SINASEFE-IFBA, exceto quando o próprio sindicato dispensar tal 

divulgação. 

 

10) Casos omissos serão deliberado pela Diretoria Executiva do SINASEFE-IFBA. 

 

Parágrafo único: Os auxílios dos quais trata este documento têm caráter de doação, sendo, 

portanto, dispensada a apresentação de prestação de contas por parte dos(as) beneficiados(as). 
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