REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL

TÍTULO I
DO OBJETO
Art. 1°. Este Regimento Interno regulamenta os dispositivos estatutários que
disciplinam a atuação da Diretoria Executiva Nacional - DEN, conforme disposto no art. 46, inc.
VIII, do Estatuto do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil Sindifisco Nacional.

TÍTULO II
DAS DIRETORIAS

CAPÍTULO I
DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL
Art. 2°. A Diretoria Executiva Nacional é composta pelos membros eleitos pela
categoria profissional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil para ocuparem os cargos
descritos no Estatuto do Sindifisco Nacional e funcionará harmonicamente, sob a coordenação de
seu Presidente, exercendo as atribuições previstas no Estatuto e regulamentadas neste Regimento
Interno.
CAPÍTULO II
DA PRESIDÊNCIA

Seção I
Do Presidente

Art. 3°. O Presidente é o dirigente e representante do Sindifisco Nacional, cabendolhe a coordenação dos seus trabalhos e da sua ordem, nos termos deste Regimento Interno.
Art. 4°. São atribuições do Presidente as que estão expressas neste Regimento
Interno ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas, em especial:
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I - dirigir e representar o Sindifisco Nacional, em juízo ou fora dele;
II - assinar a correspondência e as atas das reuniões;
III - assinar, em conjunto com os Diretores de Administração e Finanças, cheques,
duplicatas, promissórias e outros títulos financeiros, segundo decisão da DEN, bem como autorizar
recebimentos, pagamentos e adiantamentos e praticar os demais atos próprios de gestão financeira
da entidade;
IV - assinar, juntamente com os Diretores das áreas específicas, contratos e
convênios que envolvam o Sindifisco Nacional e terceiros;
V - efetuar, quando autorizadas pela Diretoria, operações de crédito, financiamento e
investimento, em conjunto com os Diretores de Administração e Finanças;
VI - assinar contratos, inclusive trabalhistas, e demais documentos, segundo decisões
da DEN;
VII - convocar as reuniões da DEN;
VIII - divulgar, coordenar e supervisionar a execução das deliberações da Diretoria e
assinar a ata das suas reuniões, em conjunto com os Diretores Secretários;
IX - encaminhar, no final do exercício financeiro, a prestação de contas ao Conselho
Fiscal e ao Conselho de Delegados Sindicais - CDS;
X - instalar e constituir a mesa de instalação do Congresso Nacional dos AuditoresFiscais - CONAF, por meio da convocação de um Secretário ad hoc; e
XI - submeter a proposta de Regimento Interno do CONAF à deliberação do
Plenário.
§ 1°. O Presidente poderá delegar aos Vice-Presidentes competência que lhe seja
própria.
§ 2°. Quando houver de se ausentar da Capital Federal, o Presidente passará o
exercício da presidência ao Primeiro Vice-Presidente ou, na ausência deste, ao Segundo VicePresidente.

Seção II
Dos Vice-Presidentes

Art. 5°. São prerrogativas dos Vice-Presidentes:
I - substituir, na ordem de sucessão, o Presidente da Diretoria Executiva, em caso de
falta, impedimento ou vacância;
II - cooperar com os trabalhos atribuídos ao Presidente;
II - dar conhecimento ao Presidente de ocorrências administrativas da entidade
verificadas quando no exercício da atribuição prevista no inc. I; e
IV - assinar, em conjunto com os Diretores de Administração e Finanças, os
documentos financeiros da entidade.
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Seção III
Da Assessoria
Art. 6º. A Presidência poderá constituir cargos de Assessoria para auxiliar no
desempenho de suas funções estatutárias, nas áreas técnica, política, jurídica e de imprensa.
Parágrafo único. Os Assessores prestarão, havendo disponibilidade de tempo,
serviços às Diretorias e às comissões específicas.
CAPÍTULO III
DA SECRETARIA GERAL
Art. 7°. Compete à Secretaria Geral, sob a coordenação dos Diretores Secretários, as
seguintes prerrogativas:
I - assessorar a Presidência no preparo de reuniões com Administração da Receita
Federal, Governo e demais autoridades, quando necessário;
II - promover, coordenar e acompanhar os processos de trabalho, projetos ou ações a
serem realizadas pelas demais Diretorias, em especial aqueles que envolvam trabalho em equipe
entre as Diretorias;
III - elaborar e consolidar a pauta das reuniões de Diretoria, em conjunto com a
Presidência e demais Diretorias;
IV - dar ciência aos interessados das reuniões convocadas pela Presidência;
V - secretariar e/ou coordenar as reuniões de Diretoria;
VI - redigir ou coordenar os trabalhos de redação das atas das reuniões, bem como
dar ciência delas aos Diretores e providenciar o seu arquivamento;
VII - elaborar os indicativos, considerações e encaminhamentos da Diretoria
Executiva Nacional para deliberação em Assembleia Nacional;
VIII - integrar e consolidar propostas, projetos, alterações estatutárias e regimentais e
trabalho das Comissões, que serão colocadas para deliberação no CDS, CONAF, Assembleia
Nacional e demais instâncias, em conjunto com as demais Diretorias;
IX - coordenar a apresentação e os encaminhamentos das propostas pela Diretoria
Executiva Nacional no CDS, CONAF, Assembleia Nacional, Plenárias e outros eventos de cunho
presencial ou telepresencial;
X - elaborar síntese das deliberações da Diretoria, do CDS e das Assembleias
Nacionais, com indicação de responsáveis e cronograma;
XI - supervisionar o preparo, a organização, o encaminhamento e o arquivamento da
correspondência recebida e expedida, após a assinatura da Presidência;
XII - fornecer as informações solicitadas pelas Delegacias Sindicais (DS) e filiados;
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XIII - prospectar o estabelecimento de convênios e parcerias com entidades e
instituições de interesse da categoria profissional dos Auditores-Fiscais, em conjunto com as demais
Diretorias; e
XIV - dirigir e coordenar o Departamento de Relacionamento.
Art. 8º. São atribuições do Secretário-Geral:
I - substituir, na ordem de sucessão, o 2º Vice-Presidente, em caso de ausência,
impedimento ou vacância;
II - dirigir os serviços da Secretaria Geral;
III - secretariar, lavrar e assinar atas das reuniões da Diretoria e das Assembleias;
IV - assinar a correspondência de sua competência, bem como a escrituração a seu
cargo, e responsabilizar-se por todos os livros e documentos da Secretaria Geral;
V - acompanhar, de forma sistemática, a execução das decisões de Diretoria;
VI - instruir e dar parecer em requerimentos e outros documentos que devam ser
despachados pelo Presidente;
VII - apresentar o relatório anual das atividades da Secretaria;
VIII - atestar faturas, cobranças e notas relacionadas aos contratos referentes à
Secretaria Geral; e
IX - exercer as atribuições delegadas pela Presidência.
Art. 9°. São atribuições do Diretor-Secretário:
I - substituir o Secretário-Geral, no caso de ausência, impedimento ou vacância;
II - cooperar com o Secretário-Geral, assumindo as atribuições que lhe forem
delegadas em conformidade com este Regimento Interno;
III - manter cadastro atualizado, com nome, endereço e telefone das autoridades
públicas com as quais a Diretoria comumente mantenha contato; e
IV - exercer as atribuições delegadas pela Presidência e pelo Secretário-Geral.
CAPÍTULO IV
DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Art. 10. Compete aos Diretores de Administração e Finanças a coordenação e o
controle dos serviços contábil, orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial e do sistema de
controle interno da DEN.
Art. 11. São atribuições dos Diretores de Administração e Finanças:
I - coordenar e supervisionar a entrada de receitas;
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II - dirigir e fiscalizar os serviços de tesouraria, bem como ter sob sua
responsabilidade os valores, livros, contratos e convênios atinentes à sua pasta, e demais
documentos relativos às receitas e despesas do Sindifisco Nacional;
III - assinar, em conjunto com o Presidente ou os Vice-Presidentes, cheques,
duplicatas, promissórias, cauções e outros documentos que obriguem financeiramente a DEN;
IV - coordenar e supervisionar os Departamentos Administrativo, Financeiro, de
Contabilidade e de Tecnologia da Informação;
V - coordenar a elaboração das diretrizes econômico-financeiras da DEN para o
mandato;
VI - coordenar a elaboração da proposta orçamentária anual, submetendo-a à
aprovação da DEN;
VII - apresentar mensalmente à DEN balancete financeiro de receitas e despesas;
VIII - apreciar as recomendações do Conselho Fiscal;
IX - supervisionar a administração do Sindifisco Nacional nas áreas de pessoal,
material e de patrimônio, em conjunto com os Diretores de cada pasta;
X - implementar o Plano de Cargos e Salários e de Recursos Humanos do Sindifisco
Nacional;
XI - efetuar anualmente o inventário patrimonial;
XII - organizar, supervisionar e prover a logística necessária para a realização do
CONAF, eventos, reuniões, seminários e simpósios de iniciativa da DEN ou do CDS, inclusive
Plenárias e Comandos de Mobilização, em conjunto com os Diretores de cada pasta; e
XIII - atestar faturas, cobranças e notas relacionadas aos contratos referentes à DEN.
CAPÍTULO V
DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Art. 12. Compete aos Diretores de Assuntos Jurídicos:
I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar os serviços do Departamento
Jurídico da DEN;
II - tomar conhecimento dos pedidos de assistência jurídica dos filiados sobre
questões funcionais e proceder ao seu encaminhamento;
III - orientar a Presidência e as diversas Diretorias em matérias de sua alçada;
IV - dar ciência à DEN do andamento dos processos impetrados pela entidade;
V - selecionar e contatar escritórios de advocacia ou profissionais para patrocinar as
ações de interesse da categoria e intermediar o relacionamento da entidade com estes; e
VI - atestar faturas, cobranças e notas relacionadas aos contratos referentes à
Diretoria.
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CAPÍTULO VI
DA DIRETORIA DE DEFESA PROFISSIONAL
Art. 13. Compete aos Diretores de Defesa Profissional:
I - orientar os Auditores-Fiscais sobre direitos funcionais, condições de segurança no
trabalho fiscal, ética, normas de condutas e processo administrativo disciplinar;
II - organizar encontros e seminários para discussão de assuntos relacionados com a
atividade profissional da categoria;
III - representar a DEN, em conjunto com a Diretoria de Estudos Técnicos, nos
trabalhos e projetos relacionados com a atividade profissional da categoria, de iniciativa de qualquer
autoridade ou órgão afins, que visem à elaboração de atos administrativos e dispositivos legais;
IV - coordenar, em conjunto com a Diretoria de Estudos Técnicos, a realização de
pesquisas sobre assuntos de natureza fiscal e relacionados com a atividade profissional da categoria;
V - atuar constantemente junto à categoria e à Administração da Receita Federal,
visando à construção de uma política de pessoal adequada;
VI - acompanhar, com auxílio das Delegacias Sindicais, os casos de crimes contra a
integridade física das autoridades fiscais, com a finalidade de desvendar sua motivação e autoria,
bem como de punir, de forma exemplar, os responsáveis nas esferas cível e criminal;
VII - recepcionar, classificar, encaminhar e acompanhar, junto à Administração da
Receita Federal, as reclamações e denúncias dos filiados, formalizadas por escrito, preservada a
identidade do reclamante quanto às questões profissionais, tratando de assuntos tais como excesso
de carga de trabalho, falta de segurança e de recursos, inadequação de atos normativos, exiguidade
de tempo para a execução de ações fiscais e transferência a terceiros das atribuições dos AuditoresFiscais, por parte das Administrações locais, regionais e nacional; e
VIII - atestar faturas, cobranças e notas relacionadas aos contratos referentes à
Diretoria.
CAPÍTULO VII
DA DIRETORIA DE ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 14. Compete aos Diretores de Estudos Técnicos:
I - coordenar e incentivar a realização de estudos envolvendo os filiados, análises e
pesquisas sobre assuntos de natureza tributária, fiscal, aduaneira, previdenciária, sindical, de
aposentadorias e pensões, além de outros temas pertinentes aos interesses das autoridades fiscais;
II - organizar encontros e seminários, em conjunto com as outras Diretorias, para a
discussão de assuntos relacionados com a atividade profissional da categoria, assistindo às
Delegacias Sindicais na realização dos eventos;
III - representar o Sindifisco Nacional nos estudos e projetos que visem à alteração
do Sistema Tributário Nacional, da legislação tributária latu sensu e da legislação sindical;
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IV - propagar a produção intelectual e acadêmica dos filiados por meio de veículo
especializado, visando a valorização da categoria, bem como a satisfação de requisitos necessários à
progressão e promoção funcionais;
V - criticar e discutir a organização, as práticas, as ações, os projetos e acompanhar a
utilização de recursos por parte da Administração da Receita Federal, elaborando estudos técnicos
como forma de apresentar a visão do Sindifisco Nacional sobre tais questões, com o fito de
promover a valorização das autoridades fiscais;
VI - prospectar parcerias estratégicas com empresas e instituições, em conjunto com
outras Diretorias, que possam oferecer benefícios relevantes à categoria; e
VII - atestar faturas, cobranças e notas relacionadas aos contratos referentes à
Diretoria.
CAPÍTULO VIII
DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 15. Compete aos Diretores de Comunicação Social planejar, coordenar,
supervisionar e controlar os serviços do Departamento de Comunicação da DEN.
Art. 16. São atribuições dos Diretores de Comunicação Social:
I - divulgar as realizações do Sindifisco Nacional e das Delegacias Sindicais;
II - providenciar a publicação de editais, notas e anúncios que, por decisão da
Diretoria Executiva Nacional, devam ser divulgados pela imprensa;
III - coordenar o uso de recursos de comunicação eletrônica como veículo de
manifestação, estudos, troca de conhecimentos e opiniões entre filiados e com outros grupos ou
entidades;
IV - coordenar os Conselhos Editoriais das publicações da DEN;
V - aprovar, em última instância, as publicações da DEN;
VI - editar os informativos periódicos do Sindifisco Nacional e outras publicações
que forem do interesse da entidade; e
VII - atestar faturas, cobranças e notas relacionadas aos contratos referentes à
Diretoria.
CAPÍTULO IX
DA DIRETORIA DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Art. 17. Compete aos Diretores de Assuntos de Aposentadoria e Pensões:
I - promover gestões administrativas de interesse comum dos aposentados e
pensionistas da categoria;
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II - acompanhar os processos de interesse de aposentados e pensionistas;
III - acompanhar a legislação relativa aos filiados aposentados e pensionistas;
IV - acompanhar e assistir os Diretores de Assuntos Parlamentares nos trabalhos
junto ao Congresso Nacional de interesse dos aposentados e pensionistas;
V - desenvolver programação própria à integração dos aposentados e pensionistas ao
trabalho sindical e à sua mobilização, tais como simpósios, seminários, palestras, bem como
planejar e organizar, bienalmente, o Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas - ENAP;
VI - promover atividades buscando fortalecer o congraçamento de aposentados e
pensionistas com os Auditores-Fiscais ativos;
VII - atuar em conjunto com os Diretores de Assuntos Jurídicos para a propositura de
ações judiciais em favor dos direitos e garantias dos aposentados e pensionistas;
VIII - elaborar e providenciar a publicação de trabalhos sobre aposentadoria e
pensões no Serviço Público Federal;
IX - colaborar na elaboração dos informativos periódicos do Sindifisco Nacional de
interesse dos aposentados e pensionistas;
X - disponibilizar, no portal eletrônico do Sindifisco Nacional, estudos diversos
sobre o assunto de aposentadoria e pensões, considerados de relevante interesse para a categoria,
conduzidos em conjunto com a Diretoria de Estudos Técnicos; e
XI - atestar faturas, cobranças e notas relacionadas aos contratos referentes à
Diretoria.
CAPÍTULO X
DA DIRETORIA DE PLANO DE SAÚDE
Art. 18. Compete aos Diretores do Plano de Saúde:
I - administrar, coordenar e supervisionar o Unafisco Saúde;
II - representar o Unafisco Saúde perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS);
III - convocar ordinariamente, no segundo e quarto trimestres, a reunião do Conselho
Curador do Unafisco Saúde, bem como extraordinariamente, quando necessário;
IV - participar, na qualidade de membros natos, do Conselho Curador do Unafisco
Saúde;
V - apreciar as recomendações do Conselho Curador do Plano de Saúde, do
Conselho Fiscal Nacional e da Comissão Permanente de Orçamento;
VI - elaborar a proposta orçamentária anual e as diretrizes econômico-financeiras do
Unafisco Saúde, submetendo-as à Direção Nacional para aprovação do CDS;
VII - assinar, em conjunto com os Diretores de Administração e Finanças, contratos e
demais documentos que tenham por objeto convênios médicos e odontológicos relacionados ao
Unafisco Saúde;

Sindifisco Nacional - Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
SDS Conjunto Baracat, 1º andar - Asa Sul, Brasília-DF - Cep: 70392-900 - Fone (61) 3218-5200 - E-mail: den@sn.org.br
www.sindifisconacional.org.br

VIII - assinar, em conjunto com o Presidente ou os Vice-Presidentes, contratos e
demais documentos administrativos relacionados ao Unafisco Saúde;
IX - assinar termo de parcelamento de dívidas de mensalidade de beneficiários em
débito com o Unafisco Saúde;
X - administrar e supervisionar a área de pessoal do Unafisco Saúde;
XI - apresentar mensalmente à DEN e aos filiados o balancete, até o último dia útil
do mês seguinte;
XII - atestar faturas, cobranças e notas relacionadas aos contratos referentes ao
Unafisco Saúde;
XIII - propor, em conjunto com a Diretoria de Defesa Profissional, políticas e ações
necessárias ao incremento das condições de segurança e à prevenção e redução das doenças
relacionadas ao trabalho do Auditor-Fiscal;
V - promover reuniões, encontros, debates e fóruns em sua área de atividade, que
contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos filiados;
XV - organizar, supervisionar e prover a logística necessária para a participação do
Unafisco Saúde em reuniões, eventos, seminários, congressos e simpósios de iniciativa própria e da
DEN; e
XVI - efetuar, anualmente, o inventário patrimonial.
CAPÍTULO XI
DA DIRETORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Art. 19. Compete aos Diretores de Assuntos Parlamentares:
I - acompanhar a tramitação e as discussões das proposições legislativas no
Congresso Nacional que tratem de matéria de interesse da categoria;
II - organizar e coordenar equipes para desenvolver trabalhos junto aos parlamentares
federais, com o apoio das Delegacias Sindicais;
III - planejar e executar ações relativas a assuntos de ordem parlamentar a se
desenvolverem nas circunscrições das Delegacias Sindicais, em conjunto com estas;
IV - disponibilizar, no portal eletrônico do Sindifisco Nacional, relatórios sobre o
trabalho realizado na área parlamentar;
V - encomendar, quando decidido pela Diretoria ou pelo CDS, pareceres para
subsidiar os trabalhos parlamentares;
VI - organizar oficinas para treinamento dos filiados para atividades junto aos
parlamentares;
VII - prestar apoio técnico aos parlamentares, em conjunto com a Diretoria de
Estudos Técnicos, nas áreas tributária, previdenciária e aduaneira; e
VIII - atestar faturas, cobranças e notas relacionadas aos contratos referentes à
Diretoria.
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CAPÍTULO XII
DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERSINDICAIS
Art. 20. Compete ao Diretor de Relações Internacionais e Intersindicais:
I - organizar e manter atualizado cadastro dos sindicatos, federações, confederações,
centrais de trabalhadores de qualquer natureza, bem como de organizações governamentais e nãogovernamentais, no âmbito nacional e internacional;
II - coordenar eventos relacionados às áreas de formação e política sindical;
III - organizar e coordenar a participação dos representantes das DS nas reuniões
intersindicais;
IV - representar o Sindifisco Nacional perante entidades sindicais e afins, fóruns e
outras representações de trabalhadores e da sociedade civil;
V - realizar articulações com as entidades de interesse sindical;
VI - representar a entidade em eventos internacionais de interesse da categoria;
VII - realizar articulações com as entidades internacionais de interesse sindical; e
VIII - atestar faturas, cobranças e notas relacionadas aos contratos referentes à
Diretoria.
CAPÍTULO XIII
DA DIRETORIA DE DEFESA DA JUSTIÇA FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL, DE
POLÍTICAS SOCIAIS E DE ASSUNTOS ESPECIAIS
Art. 21. Compete ao Diretor de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade Social, de
Políticas Sociais e de Assuntos Especiais:
I - defender uma tributação justa e a seguridade social, em especial a previdência
social pública de qualidade como direito constitucional, por meio de palestras e seminários visando
à conscientização da sociedade sobre a importância da matéria;
II - planejar, promover e participar de eventos e atividades que visem à discussão e
ao fortalecimento de sistema tributário voltado à justiça fiscal e social, visando a divulgar as
propostas do Sindifisco Nacional;
III - acompanhar a tramitação de matérias sobre tributação e seguridade social no
Congresso Nacional, em conjunto com a Diretoria de Assuntos Parlamentares;
IV- acompanhar a arrecadação tributária, inclusive a vinculada ao Orçamento da
Seguridade Social e aportes nos orçamentos públicos;
V - promover, em conjunto com a Diretoria de Estudos Técnicos, estudos e propostas
sobre tributação, justiça fiscal e seguridade social;
VI - fomentar a discussão sobre a educação fiscal e o controle social dos gastos
públicos;
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VII - organizar e promover estudos e pesquisas voltadas para as temáticas sociais de
interesses das autoridades fiscais filiadas ao Sindifisco Nacional;
VIII - organizar eventos, tais como seminários, palestras, debates e oficinas que
envolvam a categoria no que concerne a grupos étnicos, orientação sexual, portadores de
necessidades especiais, idosos, meio ambiente e outros temas de interesse corporativo;
IX - coordenar e acompanhar a criação de núcleos de discussão dos temas atinentes à
sua pasta; e
X - atestar faturas, cobranças e notas relacionadas aos contratos referentes à
Diretoria.
CAPÍTULO XIV
DOS DIRETORES SUPLENTES
Art. 22. São atribuições e prerrogativas dos Diretores Suplentes:
I - substituir o titular de quaisquer dos cargos da Diretoria, em caso de falta,
impedimento ou vacância, ressalvado o disposto nos arts. 49, 50 e 51 do Estatuto do Sindifisco
Nacional;
II - por indicação do Presidente e com aprovação da Diretoria, assumir tarefas
específicas ou atuar temporariamente como Diretor-Adjunto em quaisquer Diretorias;
III - colaborar com os demais Diretores em suas tarefas, por solicitação do
Presidente; e
IV - participar das reuniões e deliberações da Diretoria, com direito a voz e voto.
TÍTULO III
DAS VACÂNCIAS E AFASTAMENTOS
Art. 23. Os cargos na Diretoria Executiva Nacional vagar-se-ão em virtude de:
I - pedido de licença;
II - perda de mandato;
III - renúncia; e
IV - falecimento.
Art. 24. A declaração de renúncia do Diretor deverá ser dirigida por escrito à
Presidência, que a comunicará à Diretoria e, em seguida, aos filiados.
Parágrafo único. Considera-se também ato de renúncia:
I - o Diretor que, injustificadamente, não comparecer a 3 (três) reuniões de Diretoria
consecutivas ou 5 (cinco) alternadas; e

Sindifisco Nacional - Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
SDS Conjunto Baracat, 1º andar - Asa Sul, Brasília-DF - Cep: 70392-900 - Fone (61) 3218-5200 - E-mail: den@sn.org.br
www.sindifisconacional.org.br

II - o Diretor Suplente convocado que, injustificadamente, não se apresentar para
assumir a Diretoria no prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 25. O pedido de licença será apresentado por escrito à Presidência, com a
justificativa e o tempo de duração, que tomará as providências cabíveis, comunicando o fato aos
demais Diretores e aos filiados.
Art. 26. As hipóteses de perda do mandato estão descritas no art. 65 do Estatuto do
Sindifisco Nacional.
Parágrafo único. O rito processual para a perda de mandato seguirá as normas
previstas no art. 65 do Estatuto do Sindifisco Nacional.
Art. 27. No caso de Diretorias que possuam Diretor-Adjunto, este assumirá as
atribuições plenas do titular em qualquer hipótese de ausência.
Art. 28. Nos demais casos, a substituição só ocorrerá quando declarado o
impedimento ou vacância pelo Presidente que deverá, de imediato, convocar o Diretor Suplente, o
qual assumirá plenamente as atribuições do substituído.
§ 1º O titular de qualquer Diretoria que precise se afastar por período superior a 30
(trinta) dias deve comunicar o seu impedimento por escrito ao Presidente ou ao seu substituto, salvo
caso fortuito ou força maior.
§ 2º Os afastamentos superiores a 15 (quinze) dias devem ser comunicados com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, salvo caso fortuito ou força maior.
§ 3º Cabe ao Diretores Secretários tomar as providências necessárias à substituição
de membros da Diretoria Executiva, após tomar conhecimento dos afastamentos citados nos §§ 1º e
2º.
TÍTULO IV
DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Art. 29. As Comissões Temporárias serão constituídas para lavrar parecer sobre
matérias específicas, por decisão da DEN, que definirá, em cada caso, o número de membros e o
prazo de duração.
§ 1º. Os membros da Comissão serão indicados entre os Diretores, podendo haver a
participação de outros filiados.
§ 2º. Ao término dos trabalhos, a Comissão apresentará relatório com as suas
conclusões, que será submetido à DEN.
Art. 30. As Comissões terão um Presidente e um Relator eleitos por seus membros.
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Art. 31. No desempenho de seus trabalhos, os membros da Comissão:
I - ouvirão, com prioridade, os Diretores e filiados das áreas sob análise;
II - poderão solicitar a assistência de Diretores e funcionários, bem como de todos
aqueles que possam esclarecer a questão; e
III - contarão com o apoio da infraestrutura da Diretoria Executiva Nacional.
TÍTULO V
DAS REUNIÕES DE DIRETORIA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 32. São instâncias das Reuniões de Diretoria:
I - a Mesa Diretora; e
II - o Plenário.
Art. 33. As reuniões serão dirigidas pela Mesa Diretora.
§ 1º. Fazem parte da Mesa Diretora o Presidente, o 1º Vice-Presidente, o 2º VicePresidente, o Secretário-Geral e o Diretor-Secretário.
§ 2º. Cabe à Mesa Diretora eleger, entre seus membros, o Diretor que irá coordenar a
reunião.
§ 3º. No caso de impedimento de algum dos membros da Mesa Diretora, o
Coordenador da reunião poderá indicar outro Diretor para compor a formação da mesa e colaborar
com os trabalhos.
§ 4º. Fazem parte do Plenário todos os Diretores e demais participantes das reuniões.
Art. 34. As Reuniões de Diretoria serão:
I - ordinárias, realizadas no mínimo bimestralmente;
II - extraordinárias, quando convocadas pelo Presidente ou metade mais um de seus
membros, para tratar de questões específicas e relevantes; e
III - operacionais, realizadas entre os Diretores presentes na sede da Diretoria
Executiva Nacional.
§ 1°. As reuniões, exceto as operacionais, serão convocadas por qualquer meio de
comunicação com a antecedência mínima de 3 (três) dias, devendo sua pauta constar da
convocatória.
§ 2º. Não será exigida a observância do prazo mencionado no parágrafo anterior nas
reuniões realizadas durante estado de mobilização.
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§ 3º. As reuniões extraordinárias poderão ser presenciais ou realizadas por quaisquer
meios midiáticos disponíveis à Diretoria Executiva Nacional.
§ 4º. As reuniões ordinárias poderão ser realizadas por outros meios midiáticos,
desde que sejam convocadas conforme o § 2º deste artigo ou nas seguintes circunstâncias
concomitantes:
I - pauta de elevada urgência e relevância, assim considerada pela totalidade dos
Diretores em atividade, que deverão convalidar esse entendimento por quaisquer meios de
manifestação escrita; e
II - inviabilidade de atingimento do quórum estabelecido no § 5º pela
impossibilidade de deslocamento de Diretores à localidade de realização da reunião.
§ 5º. O quórum mínimo para deliberação e abertura das sessões da reunião, no caso
dos incisos I e II do caput, deverá ser de 60% (sessenta por cento) do total de Diretores e as
decisões serão aprovadas por maioria simples.
§ 6º. Nas reuniões realizadas com o uso de outros meios de comunicação, o registro
formal de presença dos Diretores que estiverem em posição remota se dará por meio de relatório
gerado a partir dos acessos detectados.
§ 7º. As reuniões previstas no inc. III do caput dispensam a existência de quórum e as
decisões serão tomadas por maioria simples e comunicadas aos Diretores ausentes para ciência ou
referendo.
§ 8º. Cada Diretor terá direito a um voto, cabendo ao Presidente da Diretoria
Executiva Nacional o voto de desempate.
§ 9º. Considera-se sessão cada período de abertura da reunião.
Art. 35. As Reuniões de Diretoria deverão ser realizadas com a observância da
seguinte ordem:
I - informes da Presidência;
II - informes gerais, a serem fornecidos pelos Diretores inscritos, que terão cada um
até 5 (cinco) minutos para manifestação;
III - ordem do dia, constando a pauta da reunião, devendo o Plenário aprovar
previamente a sequência das matérias; e
IV - assuntos gerais, se houver tempo disponível.
§ 1º. A ordem do dia será composta de itens de discussão e itens de deliberação
(votação).
§ 2º. Cada item da pauta terá um prazo predeterminado para o esgotamento das
discussões e deliberações, que poderá ser alterado conforme o andamento da reunião, a critério da
Mesa Diretora e em conjunto com o Plenário.
CAPÍTULO II
DOS RITOS E REGRAS DAS REUNIÕES
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Seção I
Dos Procedimentos Gerais
Art. 36. As reuniões serão iniciadas e encerradas no horário indicado na
convocatória.
§ 1º. Se após 30 (trinta) minutos ainda não houver quórum, a reunião será
considerada operacional.
§ 2°. Abertos os trabalhos, as matérias pendentes da ata anterior serão submetidas a
discussão e aprovação.
§ 3º. Caso seja necessário, o encerramento da reunião poderá ser prorrogado a pedido
de qualquer participante.
§ 4º. O pedido de prorrogação da reunião deverá ser formulado pelo menos 30
(trinta) minutos antes do horário previsto para seu encerramento.
§ 5º. A reunião será prorrogada desde que haja quórum e que o pedido seja acatado
pela maioria dos presentes.
Art. 37. Lavrar-se-á ata com a síntese dos trabalhos de cada reunião, cuja redação
obedecerá a padrão uniforme adotado pela Mesa Diretora.
§ 1º. As atas poderão ser transcritas manualmente, por meio eletrônico de registro de
dados ou ainda por intermédio de gravação, devendo ser anexadas à lista nominal de presença.
§ 2°. Os Diretores poderão solicitar que suas declarações não sejam registradas em
ata.
§ 3º. As atas serão enviadas por meio eletrônico a todos os Diretores, que deverão
apresentar as ressalvas no prazo de 72 (setenta e duas) horas, considerando-se aprovadas na falta de
manifestação contrária.
§ 4º. As atas aprovadas serão encaminhadas à Secretaria Geral para
acompanhamento, antes de serem arquivadas, e poderão ser acessadas por qualquer Auditor-Fiscal
filiado pelo portal eletrônico do Sindifisco Nacional.
Seção II
Das Regras
Art. 38. Durante os informes da Presidência, os Diretores que desejarem realizar seus
informes devem se inscrever junto à Mesa Diretora.
Parágrafo único. Os Diretores inscritos durante os informes da Presidência terão até 5
(cinco) minutos cada um para dar seus informes.
Art. 39. Concluídos os informes e conferido o quórum regimental, o Coordenador da
reunião fará a leitura da pauta e os Diretores definirão a ordem de apresentação das matérias.
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Art. 40. Na condução das reuniões, serão observadas as seguintes regras:
I - os Diretores e os convidados pela Diretoria terão direito à palavra;
II - a nenhum participante será permitido falar sem pedir a palavra e sem que a Mesa
Diretora a conceda;
III - será concedido o tempo de até 3 (três) minutos para cada manifestação sobre o
tema debatido, sendo o orador avisado com 30 (trinta) segundos antes do término de seu tempo,
findo o qual o participante deverá encerrar sua manifestação;
IV - será resguardado a todos os participantes o direito à fala, não se admitindo
interrupção, salvo por questões de ordem dirigidas à Mesa Diretora ou comunicação relevante por
parte da Presidência; e
V - se o participante perturbar a ordem ou o andamento regimental da reunião, o
Coordenador da reunião poderá submeter ao Plenário aprovação de registro de advertência em ata e,
havendo reincidência, cassação do direito à palavra.
Art. 41. O direito à fala do Diretor ou convidado será resguardado:
I - sempre que estiver regularmente inscrito;
II - para fazer proposições;
III - quando se manifestar sobre os tópicos em discussão;
IV - para formular questão de ordem;
V - para pedir esclarecimentos;
VI - para fazer reclamação;
VII - para encaminhar votação;
VIII - a juízo do Coordenador da reunião, para contestar acusação pessoal ou para
contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal; e
IX - para fazer comunicação ou manifestar-se sobre assuntos diversos, na etapa dos
assuntos gerais.
Art. 42. Todos que desejarem discutir proposição incluída na ordem do dia devem
inscrever-se junto à Mesa Diretora, que fixará o prazo para o encerramento das inscrições.
§ 1º. É permitida a permuta de inscrição.
§ 2º. Os Diretores que não se encontrarem presentes quando chamados a
apresentarem sua manifestação serão excluídos da lista de inscritos.
§ 3º. Novas inscrições precedem às reinscrições, que serão automaticamente
deslocadas para a ordem posterior à última nova inscrição, conforme a ordem de solicitação e a
critério da Mesa Diretora.
§ 4º. As inscrições ou reinscrições por parte da Presidência têm precedência sobre
as demais.

Sindifisco Nacional - Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
SDS Conjunto Baracat, 1º andar - Asa Sul, Brasília-DF - Cep: 70392-900 - Fone (61) 3218-5200 - E-mail: den@sn.org.br
www.sindifisconacional.org.br

Art. 43. Os pontos de pauta que tratarem de assuntos de interesse direto da categoria
devem convergir para uma posição da DEN sobre o tema ou para uma proposição de ação a ser
tomada, mediante deliberação.
Seção III
Do Rito das Deliberações
Art. 44. Todas as proposições, para que sejam submetidas à votação, devem ser
encaminhadas por escrito, em mídia eletrônica ou papel, à Mesa Diretora.
§ 1º. A Mesa Diretora avaliará sobre a pertinência da proposição, podendo
consultar o Plenário a respeito.
§ 2º. As proposições devem ser enviadas, em regra, para o e-mail da Secretaria
Geral (secretariageral@sindifisconacional.org.br) ou para o e-mail institucional do Coordenador da
reunião, em caso de ausência dos Diretores Secretários.
Art. 45. Considerar-se-á questão de ordem toda a manifestação de participante que
coloque a deliberação da matéria pautada em confronto direto com algum dispositivo deste
Regimento Interno ou do Estatuto do Sindifisco Nacional.
§ 1º. Nenhum participante poderá exceder o prazo de 1 (um) minuto para formular
a questão de ordem, nem falar sobre ela mais de uma vez.
§ 2º. A questão de ordem deve ser objetiva, com a indicação precisa das
disposições regimentais ou estatutárias que se pretenda elucidar e se referir à matéria em questão
§ 3º. Feitas as argumentações, a questão de ordem será resolvida pela Mesa
Diretora.
Art. 46. Anunciada a votação de uma proposição, o autor disporá de até 3 (três)
minutos para manifestação ao Plenário.
Art. 47. As votações obedecerão ao seguinte procedimento:
I - fase de encaminhamento de votação: para cada proposta poderá haver um
encaminhamento contrário e um favorável, nessa ordem, com tempo de até 3 (três) minutos,
improrrogáveis, para cada um; e
II - regime de votação: a votação será aberta de forma ativa adotando-se, em regra, o
processo simbólico.
§ 1º. A critério da Mesa Diretora, considerada a relevância do tema, poderá haver
até 3 (três) encaminhamentos contrários e até 3 (três) favoráveis, alternadamente e em igual
número, com prévio conhecimento dos oradores por parte do Plenário, com tempo de 2 (dois)
minutos para cada um, perfazendo um total de 6 (seis) minutos para cada posição.
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§ 2º. A critério da Mesa Diretora, poderá haver a divisão de tempo para o
encaminhamento favorável ou encaminhamento contrário.
§ 3º. As questões de ordem têm precedência sobre as inscrições de
encaminhamento.
§ 4º. Na fase de encaminhamento das votações somente será aceita a formulação
de questões de ordem, obedecido o disposto no § 3º deste artigo.
§ 5º. Depois de iniciado o regime de votação, não serão aceitas questões de ordem,
de encaminhamento ou de esclarecimento.
§ 6º. No processo de votação, não havendo encaminhamento contrário, será
dispensado encaminhamento favorável.
Art. 48. Mediante solicitação de qualquer participante, a Mesa Diretora deverá
proceder à verificação de quórum antes de dar início ao processo de votação.

CAPÍTULO III
DAS FORMAS DE VOTAÇÃO
Art. 49. As votações poderão, a depender das matérias deliberadas, ser ativas ou de
mera anuência.
§ 1º. As votações ativas requerem para aprovação a manifestação da vontade.
§ 2º. As votações de mera anuência requerem apenas o consentimento dos
participantes.
Art. 50. As votações ativas podem ser feitas pelo processo simbólico ou pelo
processo nominal.
Art. 51. Em regra, as votações de matérias de interesse direto da categoria serão
ativas e pelo processo simbólico.
Art. 52. Pelo processo simbólico, o Coordenador da reunião convidará primeiro os
participantes a favor a levantarem a mão, depois os contra e, finalmente, os que se abstiverem,
proclamando ao final o resultado numérico e a posição vencedora.
Art. 53. Qualquer participante poderá requerer a votação nominal.
Parágrafo único. A Mesa Diretora resolverá sobre o requerimento da votação
nominal, podendo ser consultado o Plenário.
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TÍTULO VI
DOS DEPARTAMENTOS DE APOIO ÀS DIRETORIAS
CAPÍTULO I
DO DEPARTAMENTO DE RELACIONAMENTO
Art. 54. O Departamento de Relacionamento (DR) da Diretoria Executiva Nacional é
o setor responsável pela gestão de todo o cadastro dos filiados, consolidação de resultados das
Assembleias Nacionais, bem como do assessoramento interno da Presidência e da Secretaria Geral,
em conjunto com as demais Diretorias.
Parágrafo único. O DR é composto por funcionários efetivos e opera sob a orientação
de um Coordenador e a supervisão da Secretaria Geral.
Art. 55. São atribuições do DR:
I - filiar, desfiliar e atualizar a base de dados cadastrais;
II - receber, digitalizar e arquivar documentos de relevância à filiação;
III - criar, atualizar e consolidar as Assembleias Nacionais no portal eletrônico do
Sindifisco Nacional;
IV - prestar auxílio a todas as Delegacias Sindicais em assuntos referentes a
cadastro, assembleias etc.;
V - atender a todos os filiados e seus respectivos herdeiros através de todos os canais
existentes (pessoalmente ou por telefone, e-mail ou portal eletrônico);
VI - assessorar a Presidência e a Secretaria Geral em assuntos estratégicos;
VII - monitorar e acompanhar o comportamento dos filiados e outros agentes de
interesse da Presidência e da Secretaria Geral;
VIII - preservar a guarda do cadastro dos filiados, controlando o acesso aos dados
solicitados;
IX - produzir relatórios de inteligência para orientar a tomada de decisão em nível
estratégico da Diretoria Executiva Nacional;
X - auxiliar os demais Departamentos em assuntos relevantes aos filiados, etiquetas,
relatórios etc.;
XI - auxiliar o Unafisco Saúde, sempre que necessário;
XII - participar de campanhas para atualização cadastral; e
XIII - participar de eventos, para atendimento direto aos filiados ou às Delegacias
Sindicais, sempre que necessário.
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CAPÍTULO II
DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Art. 56. O Departamento Administrativo (DA) da Diretoria Executiva Nacional é o
setor encarregado de efetuar a gerência patrimonial, de material e pessoal da DEN.
Parágrafo único. O DA é composto por funcionários efetivos e opera sob a
orientação de um Gerente e a supervisão da Diretoria de Administração e Finanças.
Art. 57. São atribuições do DA:
I - elaborar, anualmente, o inventário patrimonial;
II - executar serviços de suporte e infraestrutura administrativa, sem prejuízo da
autonomia dos demais Departamentos e observadas as diretrizes determinadas pela DEN;
III - contratar serviços de terceiros necessários à manutenção dos equipamentos ou
quaisquer outros inerentes às atividades administrativas, bem como gerir os respectivos contratos de
prestação de serviços;
IV - efetuar convênios com empresas de prestação de serviços;
V - atestar as notas de compra e prestação de serviços;
VI - coordenar as ações de logística e organização de eventos da DEN, observadas as
diretrizes determinadas pelas Diretorias envolvidas na realização de cada evento;
VII - efetuar o controle e atualização das documentações legais e certidões negativas
da entidade, fornecendo informações e acompanhando eventuais visitas de órgãos fiscalizadores;
VIII - controlar, por meio de relatórios mensais, a emissão de passagens aéreas e
terrestres para os Diretores, o uso do táxi conveniado e aplicativos de transporte e a utilização de
hotéis;
IX - administrar a manutenção dos apartamentos funcionais;
X - prestar suporte administrativo à Comissão Eleitoral e às chapas, em períodos de
eleição, sem prejuízo da atuação dos outros Departamentos;
XI - elaborar o orçamento anual das despesas de pessoal da entidade;
XII - gerenciar os recursos humanos e a aplicação das políticas de remuneração e
benefícios, visando assegurar o equilíbrio interno, a competitividade externa e as práticas de
remuneração da entidade;
XIII - confeccionar, mensalmente, a folha de pagamento da DEN e das DS
centralizadas, de acordo com a legislação vigente;
XIV - consolidar as folhas de pagamento da DEN, do Unafisco Saúde e fundos para
geração dos impostos e contabilização das folhas de pagamento e cumprimento das obrigações
acessórias;
XV - gerenciar as atividades de saúde e segurança no trabalho da DEN, visando
eliminar ou mitigar as condições inseguras e eventuais riscos à integridade física e saúde dos
empregados;
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XVI - orientar os Gerentes, Coordenadores e Delegacias Sindicais sobre os
procedimentos de administração de pessoal e gestão de pessoas, visando o cumprimento da
legislação vigente e o alcance dos objetivos estratégicos da entidade;
XVII - acompanhar os processos trabalhistas, fornecendo todas as informações
necessárias à defesa, visando garantir os direitos e interesses da entidade;
XVIII - gerir o Plano de Cargos e Salários do Sindifisco Nacional;
XIX - elaborar planos, programas, projetos, relatórios e outros trabalhos referentes à
sua área de atuação; e
XX - providenciar outorga e renovação de procuração com certificado digital para as
Delegacias Sindicais e empregados do Sindifisco Nacional e do Unafisco Saúde designados.
Parágrafo único. As compras e contratações somente poderão ser efetuadas com base
em tomada de preços, de acordo com as regras aprovadas pela Diretoria.

CAPÍTULO III
DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Art. 58. O Departamento Financeiro (DF) da Diretoria Executiva Nacional é o setor
encarregado de controlar e contabilizar as receitas e despesas da entidade.
Parágrafo único. O DF é composto por funcionários efetivos e opera sob a orientação
de um Coordenador e a supervisão da Diretoria de Administração e Finanças.
Art. 59. São atribuições do DF:
I - controlar a entrada de receitas;
II - coordenar os repasses de receitas às Delegacias Sindicais e Unafisco Saúde;
III - efetuar pagamentos e adiantamentos autorizados pela Presidência e pela
Diretoria de Administração e Finanças;
IV - preparar e apresentar mensalmente à DEN a execução orçamentaria até o dia 20
(vinte) do mês seguinte;
V - consolidar as diretrizes econômico-financeiras da Diretoria Executiva Nacional
elaboradas pela Diretoria para o mandato;
VI - elaborar e controlar o fluxo de caixa;
VII - pagar ou ressarcir as despesas dos Diretores;
VIII - preparar a proposta orçamentária anual, de acordo com as diretrizes
econômico-financeiras da entidade;
IX - guardar, sob sua responsabilidade, os valores e títulos pertencentes à Diretoria
Executiva Nacional;
X - elaborar e atualizar, anualmente, o balanço patrimonial da entidade;
XI - gerir os fundos estatutários.

Sindifisco Nacional - Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
SDS Conjunto Baracat, 1º andar - Asa Sul, Brasília-DF - Cep: 70392-900 - Fone (61) 3218-5200 - E-mail: den@sn.org.br
www.sindifisconacional.org.br

XII - cobrar mensalidade sindical, contribuições financeiras e outros débitos
relacionados à entidade em desfavor dos filiados;
XIII - acompanhar e implementar soluções para a inadimplência;
XIV - efetuar o recebimento, conferência e pagamento dos contratos de mútuo;
XV - cuidar dos processos de arrecadação afetos a:
a) Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE);
b) débito automático;
c) boleto bancário; e
d) relatórios do Departamento Financeiro.
XVI - subsidiar o Departamento de Contabilidade com relatórios mensais sobre
recebimentos e inadimplência; e
XVII - prestar auxílio às Delegacias Sindicais em assuntos referentes a cobrança e
arrecadação.
Art. 60. A entidade arcará com as seguintes despesas dos Diretores, quando em
Brasília ou em viagem a outros Estados, sempre que a serviço do Sindicato:
I - deslocamento entre a localidade de residência e a Capital Federal, ou a qualquer
localidade onde haja atividade sindical pertinente à sua Diretoria;
II - hospedagem em hotel, apart-hotel ou apartamento alugado pelo Sindicato;
III - alimentação, conforme valores diários ou por refeição aprovados pela Diretoria;
IV - serviços domésticos nos apartamentos alugados;
V - transporte urbano;
VI - internet;
VII - telefonia celular; e
VIII - outras despesas consideradas essenciais ao desempenho do mandato,
aprovadas pela Diretoria.
§ 1º. O disposto neste artigo aplica-se inclusive ao membro da Diretoria Executiva
Nacional que optar por fixar residência em Brasília durante o desempenho do mandato, nos termos
do art. 129 do Estatuto do Sindifisco Nacional.
§ 2º. A Diretoria fixará anualmente os valores limites para ressarcimento das
despesas mencionadas.
CAPÍTULO IV
DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Art. 61. O Departamento de Contabilidade (DC) da Diretoria Executiva Nacional é o
setor encarregado de efetuar a gerência de material e pessoal da DEN.
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Parágrafo único. O DC é composto por funcionários efetivos e opera sob a orientação
de um Coordenador e a supervisão da Diretoria de Administração e Finanças.
Art. 62. São atribuições do DC:
I - planejar, organizar e executar as atividades relativas ao orçamento da entidade e
dos serviços contábeis;
II - organizar e executar as atividades relativas aos serviços contábeis das DS
centralizadas;
III - atender o cumprimento do calendário de todas as obrigações fiscais, acessórias e
estatutárias;
IV - elaborar relatórios, balancetes e balanços, observando a legislação vigente e os
prazos regulamentares;
V - prestar auxílio à Diretoria durante a prestação de contas da entidade;
VI - atender e prestar esclarecimentos ao Conselho Fiscal Nacional (CFN) e à
Comissão Permanente Orçamentária (CPO); e
VII - preparar e apresentar, mensalmente, à Diretoria de Administração e Finanças, a
execução orçamentaria até o dia 20 (vinte) do mês seguinte.
CAPÍTULO V
DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Art. 63. O Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) da Diretoria Executiva
Nacional é o setor encarregado de gerir o desenvolvimento, a produção, a manutenção, o suporte, o
monitoramento e a infraestrutura de soluções em tecnologia da informação, obedecidas regras de
governança e inteligência de negócios previamente estabelecidas.
Parágrafo único. O DTI é composto por funcionários efetivos e opera sob a
orientação de um Gerente e a supervisão da Diretoria de Administração e Finanças.
Art. 64. Compete ao DTI:
I - prover infraestrutura e serviços em alinhamento com os objetivos estratégicos da
entidade;
II - aperfeiçoar os instrumentos de governança e gestão em tecnologia da informação
à luz de técnicas de gestão do conhecimento e capacitação, além de gerir a infraestrutura, operação
e manutenção de serviços de tecnologia da informação de acordo com boas práticas e normas
relacionadas ao assunto;
III - prover um ambiente tecnológico adequado à gestão da informação;
IV - aprimorar os sistemas corporativos e garantir confidencialidade, integridade e
disponibilidade;
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V - garantir a segurança física e lógica necessárias para a sustentação dos ambientes
de tecnologia da informação;
VI - garantir metodologia de desenvolvimento de sistemas atualizada que assegure
padronização e segurança das informações; e
VII - prover serviços de tecnologia da informação aos moldes das melhores práticas
do mercado aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção.

CAPÍTULO VI
DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
Art. 65. O Departamento Jurídico (DJ) da Diretoria Executiva Nacional é o setor
encarregado de prover assistência jurídica à Diretoria de Assuntos Jurídicos e aos filiados.
Parágrafo único. O DJ é composto por funcionários efetivos e opera sob a orientação
de um Gerente e a supervisão da Diretoria de Assuntos Jurídicos.
Art. 66. Compete ao DJ:
I - elaborar pareceres para orientações jurídicas à Diretoria Executiva Nacional e às
Delegacias Sindicais;
II - acompanhar as matérias de natureza jurídica de interesse da Diretoria Executiva
Nacional, das Delegacias Sindicais e dos seus filiados;
III - tomar conhecimento dos pedidos de assistência jurídica aos filiados sobre
questões funcionais, dar parecer preliminar sobre o assunto e proceder ao seu encaminhamento;
IV - impetrar ações de interesse da entidade e da categoria;
V - acompanhar os processos impetrados pela entidade; e
VI - acompanhar os serviços prestados pelos escritórios de advocacia contratados
para patrocinar as ações de interesse da categoria e intermediar seu relacionamento.
Seção Única
Dos Contratos
Art. 67. A contratação de serviços jurídicos será precedida de parecer dos Diretores
da pasta, o qual deverá indicar:
I - razões e documentos que esclareçam, plenamente, a necessidade da contratação;
II - motivos pelos quais o próprio Departamento não pode assumir ou realizar o
serviço;
III - relação de escritórios ou profissionais convidados, propostas apresentadas e
documentos expedidos pelo Departamento e recebidos pelos interessados;
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IV - análise das propostas, abordando conteúdo e preço; e
V - razões para a escolha de determinado escritório ou profissional.
§ 1º Antes da elaboração do contrato, o processo será submetido à Presidência, à
Diretoria de Administração e Finanças e aos demais Diretores, que solicitarão os esclarecimentos
necessários, podendo inclusive optar por outros contratos.
§ 2º Estas regras serão aplicadas, no que couber, à contratação dos serviços de
terceiros pelas demais Diretorias.

CAPÍTULO VII
DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Art. 68. O Departamento de Comunicação (DC) da Diretoria Executiva Nacional é o
setor encarregado de elaborar, editar e supervisionar a divulgação de notícias e matérias relativas à
atuação da DEN, das Delegacias Sindicais ou de interesse da categoria.
Parágrafo único. O DC é composto por funcionários efetivos e opera sob a orientação
de um Gerente e a supervisão da Diretoria de Comunicação Social.
Art. 69. Cabe ao DC auxiliar as demais Diretorias em matéria de comunicação, bem
como editar e divulgar os informativos do Sindifisco Nacional.
Parágrafo único. Todas as edições contarão com o suporte técnico do DTI.
CAPÍTULO VIII
DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 70. O Departamento de Estudos Técnicos (DET) da Diretoria Executiva
Nacional é o setor responsável por subsidiar a Diretoria de Estudos Técnicos na elaboração de
estudos, análises e pesquisas de interesse dos Auditores-Fiscais, no cumprimento dos objetivos da
entidade.
§ 1º. O Departamento de Estudos Técnicos é composto por funcionários efetivos e
opera sob a orientação de um Gerente e a supervisão da Diretoria de Estudos Técnicos.
§ 2º. O Departamento de Estudos Técnicos pode se articular com outras entidades,
bem como contratar empresas ou escritórios especializados para o cumprimento de seus objetivos
institucionais.
Art. 71. Compete ao Departamento de Estudos Técnicos:
I - realizar estudos e pesquisas sobre assuntos de natureza tributária, fiscal,
aduaneira, previdenciária, sindical, de aposentadorias e pensões, além de outros temas pertinentes
aos interesses das autoridades fiscais; e
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II - participar da organização de encontros e seminários para a discussão de assuntos
relacionados com a atividade profissional da categoria e assistir as Delegacias Sindicais na
realização de eventos dessa natureza.
CAPÍTULO IX
DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Art. 72. O Departamento de Assuntos Parlamentares (DAP) da Diretoria Executiva
Nacional é o setor encarregado de prestar apoio à Diretoria de Assuntos Parlamentares.
Parágrafo único. O DAP é composto por funcionários efetivos e opera sob a
orientação e supervisão da Diretoria de Assuntos Parlamentares.
Art. 73. São atribuições do DAP:
I - manter cadastro atualizado de telefone, e-mail, endereço, número de gabinetes,
parlamentares (Deputados e Senadores) e demais autoridades do Executivo e Judiciário;
II - auxiliar e participar da organização das oficinas de trabalho parlamentar, sempre
que for solicitado;
III - elaborar textos e planilhas, conforme orientação dos Diretores;
IV - manter atualizado o cadastro de filiados que tenham relacionamento com
parlamentares e demais autoridades, em forma de planilha;
V - manter atualizado o cadastro da equipe de filiados com perfil para realização do
trabalho parlamentar, dentro e fora de Brasília;
VI - planilhar e acompanhar a tramitação da votação das matérias que guardem
relação com as autoridades fiscais no Congresso Nacional e na Casa Civil; e
VII - auxiliar na elaboração e organização de material do trabalho parlamentar.

CAPÍTULO X
DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Art. 74. O Departamento de Assuntos de Aposentadoria e Pensões (DAAP) da
Diretoria Executiva Nacional é o setor encarregado de prestar apoio à Diretoria de Assuntos de
Aposentadoria e Pensões.
Parágrafo único. O DAAP é composto por funcionários efetivos e opera sob a
orientação e supervisão da Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões.
Art. 75. São atribuições do DAAP:
I - prestar apoio à DEN no sentido de estimular a participação dos Auditores-Fiscais
aposentados na vida sindical;
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II - acompanhar atos e legislações de interesse direto dos aposentados e pensionistas;
III - prestar atendimento aos filiados, quando for requisitado;
IV - prestar apoio e participar da organização do ENAP; e
V - prestar apoio aos filiados aposentados e pensionistas que são parte interessada em
processos judiciais.
TÍTULO VII
DO UNAFISCO SAÚDE
Art. 76. O Unafisco Saúde é responsável pela gestão do plano de saúde dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
Parágrafo único. O Unafisco Saúde é composto por funcionários efetivos e opera sob
a orientação da Gerência de Atenção e Estratégia em Saúde e da Gerência de Controladoria e
Administração e a supervisão da Diretoria de Plano de Saúde.
CAPÍTULO I
DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO E ESTRATÉGIA EM SAÚDE
Art. 77. O Departamento de Atenção e Estratégia em Saúde (DAES) é o setor
responsável por gerir a área de assistência à saúde do Unafisco Saúde.
Parágrafo único. O DAES opera sob a orientação da Gerência de Atenção e
Estratégia em Saúde, sendo composto pela Coordenação de Relacionamento e a Coordenação
Técnica.
Art. 78. São atribuições do DAES:
I - gerir a área assistencial do Unafisco Saúde;
II - prover assistência médica-odontológica aos beneficiários, nos termos contratuais;
III - planejar, coordenar e controlar ações de promoção e prevenção à saúde; e
IV - municiar a Diretoria com informações sobre os processos de sua
responsabilidade e dar suporte às tomadas de decisões do plano de saúde, se necessário.

Seção I
Da Coordenação de Relacionamento
Art. 79. A Coordenação de Relacionamento (COREL) é o setor responsável por gerir
o cadastro, o atendimento ao beneficiário e o credenciamento de rede.
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Parágrafo único. A COREL opera sob a orientação de um Coordenador, sendo
composta pela Supervisão de Cadastro, pela Supervisão de Relacionamento e pela Supervisão de
Rede Credenciada.
Art. 80. Compete à COREL:
I - coordenar os setores de cadastro, credenciamento, atendimento, relacionamento,
comunicação e comercial;
II - administrar a carteira de beneficiários e credenciados;
III - planejar, organizar e gerir as atividades de credenciamento e descredenciamento
da rede de atendimento; e
IV - municiar a Gerência e Diretoria com informações sobre os processos de sua
responsabilidade.

Seção II
Da Coordenação Técnica
Art. 81. A Coordenação Técnica (COTEC) é o setor responsável pela regulação,
auditoria técnica e observância e cumprimento da legislação.
Parágrafo único. A COTEC opera sob a orientação de um Coordenador, sendo
composta pela Supervisão de Auditoria Técnica e pela Supervisão de Regulação e Estratégia em
Saúde.
Art. 82. Compete à COTEC:
I - planejar e coordenar a área técnica do Unafisco Saúde;
II - assegurar atendimento personalizado e humanizado a pacientes, familiares,
médicos e equipe multiprofissional;
III - garantir a execução, conformidade e qualidade dos processos de regulação;
IV - cumprir e fazer cumprir a legislação, normas e prazos determinados; e
V - municiar a Gerência e Diretoria com informações sobre os processos de sua
responsabilidade.
CAPÍTULO II
DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA
Art. 83. O Departamento de Administração e Controladoria (DAC) é o setor
responsável por gerir a área contábil, financeira, administrativa e de recursos humanos do Unafisco
Saúde.
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Parágrafo único. O DAC opera sob a orientação da Gerência de Controladoria e
Administração, sendo composto pela Coordenação de Controladoria, Administração e
Contabilidade e pela Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicações.
Art. 84. Compete ao DAC:
I - gerir a área administrativa, de recursos humanos, contábil, financeira, de
controladoria e de tecnologia do Unafisco Saúde; e
II - municiar a Gerência e Diretoria com informações sobre os processos de sua
responsabilidade e dar suporte às tomadas de decisões do plano de saúde, se necessário.

Seção I
Da Coordenação de Controladoria, Administração e Contabilidade
Art. 85. A Coordenação de Controladoria, Administração e Contabilidade (COCAC)
é o setor responsável pelas atividades de administração, finanças, contabilidade e ouvidoria.
Parágrafo único. A COCAC opera sob a orientação de um Coordenador, sendo
composta pela Supervisão Financeira, pela Supervisão Administrativa e pela Supervisão Contábil.
Art. 86. Compete à COCAC:
I - planejar, coordenar e controlar as atividades relativas à área administrativa,
contábil, financeira e de controladoria;
II - elaborar peça orçamentárias do Unafisco Saúde, com acompanhamento dos
demonstrativos contábeis;
III - subsidiar e acompanhar os processos de auditoria interna e externa;
IV - subsidiar o Conselho Curador do Plano de Saúde, Conselho Fiscal Nacional e
Comissão Permanente de Orçamento com informações financeiras e demonstrações contábeis; e
V - municiar a Gerência e Diretoria com informações sobre os processos de sua
responsabilidade.

Seção II
Da Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicações
Art. 87. A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicações (COTIC) é o
setor responsável por gerir o desenvolvimento, a produção, a manutenção, o suporte, o
monitoramento e a infraestrutura de soluções em tecnologia da informação, obedecidas regras de
governança e inteligência de negócios previamente estabelecidas.
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Parágrafo único. A COTIC opera sob a orientação de um Coordenador, sendo
composta pela Supervisão de Tecnologia da Informação e Comunicações.
Art. 88. Compete à COTIC:
I - coordenar as atividades relativas à área de tecnologia da informação e de
telecomunicações do Unafisco Saúde;
II - monitorar os processos de instalação, configuração e manutenção de sistemas;
III - planejar e acompanhar ações que garantam a estabilidade, disponibilidade,
performance, padronização e segurança dos sistemas de informação do Unafisco Saúde;
IV - disseminar, cumprir e fazer cumprir os preceitos e princípios da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD); e
V - municiar a Gerência e Diretoria com informações sobre os processos de sua
responsabilidade.
TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 89. Compete à Diretoria Executiva Nacional decidir, em caráter privativo, sobre
a alteração deste Regimento Interno, por votação favorável da maioria absoluta dos Diretores.
Parágrafo único. Qualquer Diretor poderá propor, por escrito, alteração ao
Regimento Interno da Diretoria Executiva Nacional, desde que obtenha o aval de 30% (trinta por
cento) do total de seus pares.
Art. 90. Alterações que tratem de meras correções ortográficas ou atualizações de
nomenclatura não necessitam do quórum mencionado no parágrafo anterior e poderão ser realizadas
de ofício.
Art. 91. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação e surte
efeitos a partir de sua aprovação.
Art. 92. Ficam revogadas todas as versões prévias deste Regimento Interno.

Aprovado em Reunião da Diretoria Executiva Nacional
Brasília (DF), 4 de julho de 2022.
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