
REGIMENTO ADMINISTRATIVO



REGIMENTO  ADMINISTRATIVO  DO  SINDICATO  DOS  FUNCIONÁRIOS 
INTEGRANTES  DO  GRUPO  OCUPACIONAL  ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINDIFISCO - PE

TÍTULO - I
DA ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO SINDIFISCO.

Art.  1º -  as normas que regulamentam a administração do Sindicato dos Funcionários 
Integrantes do Grupo Ocupacional Administração Tributária do Estado de Pernambuco, 
SINDIFISCO-PE, a administração da sede e subsedes, bem como dos departamentos 
que  compõem  este  sindicato  e  ainda  as  normas  complementares  do  estatuto  desta 
entidade, são as contidas neste Regimento Administrativo.

CAPÍTULO - I
DA GESTÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Art. 2º - A gestão administrativo-financeira do SINDIFISCO é da competência da Diretoria 
Administrativo Financeira, a qual será exercida em conjunto com a gerência administrativa 
da entidade, observadas as regras de competência específica, conforme explicitado no 
art. 31 do Estatuto.

Parágrafo único - As decisões tomadas pelos detentores da competência específica serão 
em  comum  acordo  com  o  diretor  da  respectiva  diretoria  a  que  estiver  interligada, 
observados, o plano de ação aprovado pela categoria e o orçamento anual, de acordo 
com a disponibilidade financeira da entidade.

Art.  3º  -  Na ausência do Diretor  Administrativo-Financeiro  e  de  seu adjunto,  cabe ao 
Presidente, ou na ausência deste, sucessivamente, na ordem estabelecida no Art. 27 do 
Estatuto, a responsabilidade da gestão administrativo-financeira da entidade.

Art. 4º - O zelo pelo patrimônio do SINDIFISCO compete a todos os filiados.

§1º  -  A  responsabilidade  pelo  patrimônio  colocado  à  disposição  de  cada  diretoria  e 
departamento,  compete  ao  titular  e  respectivo  adjunto  da  diretoria  ou  do  gerente  do 
departamento envolvido.
§2º - É vedado o empréstimo de qualquer bem patrimonial, para fins pessoais.

Art. 5º - A execução das atividades de cada diretoria ou departamento do SINDIFISCO, 
bem  como  sua  correspondente  execução  financeira,  fica  subordinada  a  prévio 
planejamento anual, com fixação de metas prioritárias nas monitorações semestrais.

§1º - A execução de atividade fixada no planejamento terá prioridade, não obstaculando, 
todavia, a execução superveniente de atividades consideradas urgentes, o que justifica a 
correspondente despesa não prevista no planejamento anual.



§2º - A urgência dessa atividade superveniente poderá, inclusive, implicar na suspensão, 
provisória ou não de execução de atividade ou atividades previamente planejadas.
§3º - A declaração de urgência e sua respectiva gradação decorrerão de decisão tomada 
pela  Diretoria  Colegiada,  referendado  pelo  Conselho  Sindical,  no  caso  das  hipóteses 
previstos  no  artigo  38,  inciso  IV,  do  Estatuto  do  SINDIFISCO,  observados  os  limites 
previstos no artigo 45 deste Regimento Administrativo.
§4º - Declarada a urgência,  a Diretoria Colegiada, relocará os recursos necessários à 
execução,  dentre  as  diretorias,  conforme  previsão  orçamentária,  a  fim  de  atender  a 
demanda de urgência.

SEÇÃO - I
Da administração de pessoal

Art. 6º - A administração de pessoal ficará a cargo da Diretoria Administrativo-Financeira, 
sendo que a contratação e demissão de empregados do SINDIFISCO serão feitas pelo 
Diretor Administrativo-Financeiro ou o Presidente, isolada ou conjuntamente, obedecendo, 
no caso de contratação, ao Plano de Carreira dos funcionários da entidade.
Parágrafo único: A contratação de que fala o caput,  obedecerá ao critério de seleção 
prévia  através  de  empresa especializada,  bem como as  normas internas relativas  ao 
funcionamento  de  todos  os  setores  do  sindicato,  obedecerão  ao  disposto  na  Carta 
Circular  01/2010,  ou  a  norma  que  venha  a  substituí-la,  que  passa  a  fazer  parte  do 
presente regimento, inclusive quanto às penalidades administrativas funcionais.  

Art.  7º  -  Os  funcionários  lotados  nas  diversas  diretorias  ou  departamentos  ficarão 
diretamente subordinados ao diretor, diretor adjunto ou gerente respectivo para efeito de 
cumprimento de horário de expediente e desempenho de tarefas.

SEÇÃO - II
Da Administração Financeira

Art. 8º - A Diretoria Administrativo-Financeira, na execução da administração financeira, 
observará:
I - O planejamento anual da entidade, dentro das Metas estabelecidas para cada diretoria, 
de acordo com o Objetivo Estratégico;
II  -  As  alterações do planejamento  anual,  nas  hipóteses previstas  no  artigo  5º  deste 
Regimento Administrativo;
III  –  Os ajustes  no  planejamento  anual  que venham a ser  procedidos,  com base na 
monitoração  semestral  a  cargo  da  Secretaria  Geral  da  entidade,  serão  devidamente 
homologados pela Diretoria Colegiada;
IV  -  Juntamente  com  a  Diretoria  Jurídica,  encaminhará  a  presidência,  solicitação  de 
procedimento judicial,  se necessário,  de cobrança de débitos de terceiros para com o 
sindicato;
V – A elaboração do fluxo de caixa da entidade.

Parágrafo único – Cada diretoria possuirá uma conta contábil, na qual serão relatadas as 
solicitações  de  despesa,  mediante  comunicação  prévia  de  cada  diretor,  através  do 
preenchimento  da  ficha  de  solicitação  de  despesas  (anexo  I),  obedecendo  as  ações 
aprovadas pela categoria no planejamento anual.



Art.  9º  -  No caso de ausência  do  Presidente  ou  do  Diretor  Administrativo-Financeiro, 
competirá aos membros da Diretoria Colegiada conforme ordem exaustiva presente no 
art.  27 do Estatuto, autorizar as despesas bem como, apor visto nos correspondentes 
cheques para pagamento; 

§1º - A Diretoria Administrativo-Financeira, para efeito do disposto no caput, providenciará 
a abertura de conta corrente do SINDIFISCO, em uma ou mais instituições bancárias, 
designando os diretores ali referidos para assinarem os cheques em nome da entidade.
§2º  -  Os  diretores  relacionados  no  caput  responsabilizar-se-ão,  em relação  a  todo  e 
qualquer desembolso pecuniário, para o qual apuseram sua assinatura.
§3º.  A  Diretoria  Administrativo-Financeira  elaborará  o  cronograma  de  pagamento  de 
fornecedores, conforme a disponibilidade de recursos, dentro da execução orçamentária.

SEÇÃO - III
Da coordenação de eventos

Art.  10 -  A coordenação de eventos ficará a cargo da diretoria diretamente envolvida 
juntamente  com  a  Diretoria  Jurídica,  na  elaboração  dos  contratos  e  a  Diretoria 
Administrativo-Financeira, no desembolso financeiro, devendo obedecer ao cronograma 
estabelecido no plano orçamentário anual;

Art. 11 - A programação de eventos deverá constar do planejamento anual do sindicato, e, 
consequentemente, obedecerá a ordem de prioridades fixadas nas monitorações do plano 
de ação.

Art.  12 - Os pedidos de realização de eventos sejam técnico-científicos, funcionais ou 
sociais,  obedecerão ao cronograma estabelecido no Planejamento Anual,  exceto o de 
caráter  de  urgência,  a  critério  da  Diretoria  Colegiada  se  o  mesmo  não  constar  do 
planejamento. 

Parágrafo único - Ocorrendo a necessidade urgente de realização de Assembléia Geral 
Extraordinária da categoria, em dia e hora no qual tenha sido agendado outro evento no 
mesmo local, será dada prioridade a realização da Assembléia. 

Art.  13 -  Só será permitida a cessão do salão de convenções para a realização dos 
seguintes eventos:
I – Festas comemorativas de filiados e seus dependentes;
II – Eventos funcionais ou técnico-científicos do interesse da categoria; 
III – Eventos de outras entidades, observadas as regras constantes dos incisos I a XII do 
§2º do artigo 17.

§1º  -  Na  hipótese  do  Inciso  I,  fica  o  filiado  responsável  pela  requisição  obrigado  a 
comprovar o grau de parentesco no ato da reserva;
§2º - É terminantemente proibida a cobrança de qualquer taxa a título de ingresso para 
acesso ao evento reservado ou venda de bebidas, exceto nos eventos promovidos pelo 
sindicato;
 
Art.  14  - Na realização de eventos no horário de expediente,  deverão ser observados 
níveis de som compatíveis com o ambiente, de modo a não perturbar o bom andamento 



das atividades do sindicato. 

Art.  15  –  No  caso  de  eventos  realizados,  tanto  na  sede  quanto  nas  subsedes,  o 
responsável legal pelo evento, mediante assinatura de Termo de Responsabilidade, ficará 
encarregado pelo pagamento das despesas com relação ao consumo de energia elétrica, 
despesas  administrativas  pela  manutenção  de  funcionário  do  sindicato  no  local,  bem 
como pela limpeza após a realização do evento; 

§  1º  -  Em caso de dano as  instalações do sindicato,  o  proponente  responsável  pelo 
evento arcará com todas as despesas necessárias ao reparo;
§2º - Os valores referentes ao ressarcimento das despesas mencionadas no caput do 
presente artigo serão estabelecidas através de resolução da Diretoria Colegiada.

Art. 16 - Não será permitida, em nenhuma hipótese, a realização de eventos de cunho 
político-partidário, bem como aqueles onde há comercialização de bebidas, comidas e 
ingressos para entrada, que não sejam os previstos no § 2º do Art. 13.

SUBSEÇÃO - I
Do uso das áreas de eventos

Art.  17  -  Os  salões  de  convenções,  da  sede  e  das  subsedes,  serão  usados, 
prioritariamente, para a realização de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária.

§1º  -  Outras  destinações  a  serem  dadas  aos  salões  de  convenções  dependem  de 
homologação da Diretoria Colegiada.
§2º  -  Desde  que  requerido,  os  salões  de  convenções,  tanto  da  sede  quanto  das 
subsedes, poderão ser utilizados para realização de festas comemorativas de filiados e 
seus dependentes, observado os seguintes procedimentos:

I  -  A  solicitação  de  reserva  deverá  ser  requerida  em formulário  próprio  na  Diretoria 
Administrativo-Financeira ou na subsede do local do evento, mediante pagamento da taxa 
de utilização, no ato da reserva, nos termos do § 2º do Art.15 e com antecedência de pelo 
menos quinze dias do evento; 
II - Não será permitida realização de eventos em horário comercial e o evento não poderá 
ter caráter econômico, nem político partidário;
III - A autorização para utilização do espaço, será fornecida após assinatura de Termo de 
Responsabilidade  pelo  filiado,  sendo  necessário,  no  ato  da  reserva,  a  presença  do 
requerente, além do pagamento previsto no inciso I;
IV – Do termo de responsabilidade deverá constar que o contratante se responsabiliza 
pelas instalações, móveis e utensílios utilizados, bem como de sua presença durante todo 
o evento, cabendo em caso de dano, reparação dos mesmos;
V - A titulo de caução o filiado requerente emitirá um cheque, em nome do SINDIFISCO, 
no valor de 3 (três) salários mínimos, no ato da reserva; 
VI  -  A  devolução  da  referida  caução  será  feita  no  primeiro  dia  útil  após  a  festa, 
descontadas, se necessárias, as indenizações pelos danos, por acaso, ocorridos;
VII - Ocorrendo a hipótese prevista no inciso anterior, e se o valor desses danos forem 
superiores à caução dada, ela não será devolvida, independente da responsabilidade do 
filiado em ressarcir a integralidade do dano causado;
VIII  -  Não  poderá  haver  restrição  ao  acesso  de  filiados  às  dependências  sociais  do 
SINDIFISCO mesmo durante as festas;



IX - O acesso de convidados será controlado pelo funcionário da portaria, sendo vedado, 
em  qualquer  hipótese  cobrança  de  qualquer  tipo  de  taxa  ou  ingresso  pelo  filiado 
contratante;
X - O uso das dependências, nesses eventos, se restringirá ao salão de convenções, bar 
e  banheiros  sociais  e  será  supervisionado  por  um funcionário  indicado  pela  diretoria 
administrativo-financeira; 
XI  -  É  vedada  a  cessão  de  equipamento  de  som  ou  audiovisuais,  pertencentes  ao 
SINDIFISCO para realização de evento que não seja de responsabilidade da entidade.
XII  -  A  organização da festa,  bem como decoração,  arrumação,  desmonte  e limpeza 
posterior ao evento, serão de inteira responsabilidade do filiado contratante.
XIII  –  É  de  responsabilidade  do  filiado  contratante,  o  controle  do  acesso  de  seus 
convidados, bem como da manutenção da ordem e da integridade do patrimônio. 

SUBSEÇÃO - II
Do uso da sala de reuniões

Art. 18 - A sala de reuniões se destina, prioritariamente, para as reuniões de Diretoria 
Colegiada, do Conselho Sindical e do Conselho Fiscal, afora reuniões urgentes realizadas 
pelas diretorias e ou departamentos do SINDIFISCO.
Parágrafo  único  -  Outras  destinações  a  serem dadas,  dependem,  exclusivamente  da 
Diretoria Colegiada.

SUBSEÇÃO - III
Do uso da área social, da piscina e do campo

Art. 19 – A utilização da área social, da piscina e do campo, deverá obedecer a regimento 
próprio, como anexo II, parte integrante do presente instrumento. 

Parágrafo  único  –  O  regimento  de  uso  das  áreas  comuns,  citado  no  caput,  deverá 
estabelecer as normas de uso destes locais pelos filiados bem como de seus respectivos 
convidados.

SEÇÃO IV – DO PECÚLIO

Art. 20 – O SINDIFISCO disponibilizará, opcionalmente, aos seus filiados, uma caixa de 
pecúlio, formado através da contribuição dos interessados, com vistas a assegurar um 
benefício pecuniário de pagamento único, aos beneficiários do filiado optante que venha a 
falecer.

Art. 21 – Os beneficiários citados no caput do Art. 20 são quaisquer pessoas indicadas 
pelo filiado optante do pecúlio, no ato da adesão, independente de parentesco. 

Parágrafo único:  O rol  dos beneficiários poderá vir  a  ser  alterado,  a  qualquer  tempo, 
através de manifestação expressa do filiado participante do pecúlio, através de formulário 
próprio e com firma reconhecida.

Art. 22 - São filiados optantes da Caixa de Pecúlio, quaisquer filiados do SINDIFISCO, na 
condição de sócio filiado ou sócio contribuinte, em dia com suas obrigações sociais e que 
venha a optar por participar do pecúlio.



Parágrafo único: No ato de adesão a caixa de pecúlio, o filiado optante deverá preencher 
a ficha de inscrição, contendo seus dados pessoais e o rol dos beneficiários do pecúlio 
bem como receberá cópia do regimento contendo as normas de funcionamento do pecúlio 
pelo qual dará aceitação e ciência.

Art. 23 – Os recursos financeiros decorrentes dos valores arrecadados serão geridos pela 
Diretoria Administrativo-Financeira do SINDIFISCO e fiscalizados pelo Conselho Fiscal da 
entidade.

Art. 24 – O valor coberto pelo pecúlio opcional será o montante derivado da soma do valor 
de uma cota individual de cada participante multiplicado pelo número de participantes da 
caixa de pecúlio.

Art.  25 – As normas internas de regulamentação da caixa de pecúlio serão objeto de 
Regimento Próprio, parte integrante do presente regimento administrativo, como anexo III.

SEÇÃO V
Da administração da Sede e das subsedes

Art. 26 – Além da sede do sindicato, o SINDIFISCO tem duas subsedes, sendo a primeira 
localizada no município de Caruaru, e a segunda no município de Petrolina.
Parágrafo único. A Diretoria Colegiada poderá encaminhar ao Conselho Sindical, proposta 
visando  criar  ou  extinguir  subsedes,  sendo  esta  decisão  referendada  em Assembléia 
Geral da categoria. 

Art.  27 -  A  administração  financeira  e  de  pessoal  da  sede  e  das  subsedes  é  da 
competência  da  Diretoria  Administrativo-Financeira,  sendo  auxiliado  no  local  de 
funcionamento das subsedes pelos delegados sindicais da respectiva base sindical, por 
ele representada.

§1º  -  As  despesas com custeio  das subsedes farão  parte  do  planejamento  anual  da 
Diretoria Administrativo-Financeira.
§2º - As despesas com confraternizações, bem como para atividades esportivas e sociais 
deverão fazer parte do planejamento da Diretoria de Política Social e Formação Sindical e 
da Diretoria de Aposentados, conforme o caso. 
§3º - As execuções de atividades nas subsedes que impliquem em despesas deverão 
fazer  parte  constante  do  planejamento  anual,  de  responsabilidade  da  Diretoria 
Administrativo-Financeira.
§4º - A movimentação financeira das subsedes, para pagamento das despesas correntes 
será de responsabilidade do delegado sindical da respectiva região, que deverá assinar 
termo  de  responsabilidade  pelo  uso  e  movimento  da  conta  bancária  em  nome  do 
sindicato. 

Art. 28 – Os delegados sindicais citados no artigo anterior deverão encaminhar a Diretoria 
Colegiada da entidade, suas sugestões de propostas orçamentárias de suas respectivas 
bases  sindicais,  para  apreciação  da  diretoria  e  análise  de  viabilidade  financeira  para 
serem adicionadas ao planejamento anual.

Parágrafo único.  As propostas apresentadas conforme previsto  no caput,  deverão ser 



encaminhadas em até 60 (sessenta) dias, da data prevista no Estatuto para apreciação do 
planejamento anual da Diretoria Colegiada. 

Art.  29  –  As  normas  de  administração  interna  das  subsedes,  respeitando  as 
particularidades de cada regional, serão objeto de regimento próprio, conforme anexo II.

SEÇÃO V
Dos departamentos do SINDIFISCO.

Art.  30 -  A  Diretoria  Colegiada  pode  instalar  os  departamentos  que  o  Regimento 
Administrativo autorizar, nos termos do artigo 26 do Estatuto do SINDIFISCO.

Art.  31 -  São  autorizados  por  este  Regimento  Administrativo  o  funcionamento  dos 
seguintes departamentos:
I -  Departamento de Estudos Técnicos, coordenado pela Presidência e pela Secretaria 
Geral;
II - Departamento de pensionistas, coordenado pela diretoria de aposentados;
III - Departamento de esportes,  coordenado pela diretoria de política social e formação 
sindical.

Art.  32 -  Para gerir  os departamentos serão designados gerentes, os quais agirão de 
comum acordo com o diretor da diretoria a que estiver interligado.

Parágrafo  único  -  As  propostas  de  atividades  dos  departamentos  deverão  ser 
encaminhadas ao Diretor respectivo, para apreciação da Diretoria Colegiada, sendo que 
aquelas que envolvem recursos financeiros deverão constar do planejamento anual da 
entidade aprovado em Assembleia.
 
Art.  33 -  A indicação para gerente do departamento ficará a cargo da diretoria a que 
estiver interligada, devendo ser homologada pela Diretoria Colegiada.

Art. 34 - A criação de novos departamentos obedecerá às seguintes normas:

I - A diretoria que constatar a necessidade de criação de um departamento para auxiliá-la 
no  atingimento  ou  proporcionar  maior  eficiência  no  desempenho  de  suas  atividades 
estatutárias deverá solicitar através de ofício, à Diretoria Colegiada, a formalização de sua 
solicitação, dele constando:
a) A meta a ser atingida e como pretende atingi-la com o apoio do novo departamento;
b) A despesa operacional desse novo departamento, observado o disposto no parágrafo 
único do Art. 37, e no Art. 38, inciso IV do estatuto do SINDIFISCO;
c) A necessidade de alocação de pessoal; 
d) O espaço físico correspondente.

II  -  A  Diretoria  Colegiada  examinará  o  pedido,  podendo  apresentar  sugestões  de 
alteração, tendo em vista o aprimoramento da proposta ou mesmo rejeitá-la, tanto no 
aspecto técnico-funcional, quanto financeiro.



SUBSEÇÃO I 
DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS

 Art. 35 - Compete ao Departamento de Estudos Técnicos:
I  – acompanhar  e analisar  a  arrecadação estadual,  subsidiando a Diretoria  Colegiada 
sobre o tema.
II  –  acompanhar  os  diversos  indicadores  da  economia  com  vistas  a  subsidiar  as 
informações sobre reajuste salarial da categoria.
III – participar das audiências públicas que envolvam matérias de interesse da categoria, 
especialmente as constantes da LRF. 

SUBSEÇÃO – II
DO DEPARTAMENTO DE PENSIONISTAS

Art.  36  -  O  departamento  de  pensionistas,  que  funcionará  junto  à  diretoria  de 
aposentados, será gerenciado, prioritariamente, por pensionista. 

Art. 37 - O departamento de pensionistas exercerá as seguintes atividades:

I  -  Auxiliar  a diretoria de aposentados na realização de reuniões para deliberar sobre 
assuntos de interesse dos pensionistas;
II  -  Orientar  e  auxiliar  o  encaminhamento  das  reivindicações  do  segmento  para 
encaminhamento pela Diretoria de Aposentados;
III - Gerenciar os encaminhamentos de pensionistas;
IV - Mobilizar os pensionistas em apoio aos movimentos do SINDIFISCO;
V  –  Orientar  os  pensionistas  sobre  as  ações  em curso  referentes  ao  segmento,  em 
conjunto com a Diretoria Jurídica da entidade; 
VI - Participar de eventos sociais do SINDIFISCO, em consonância com as diretorias de 
aposentados e política social e formação sindical.

§1º - A competência para gerir o departamento de pensionistas é derivada, necessitando 
para consecução de suas atividades de apreciação e aprovação prévia da Diretoria de 
Aposentados e nas matérias que envolvam recursos financeiros, após aprovação pela 
Diretoria Colegiada dentro do plano de ação da entidade; 

§2º - Todas as despesas decorrentes da execução das atividades deste departamento 
terão  que estar  previstas  no  planejamento  da  diretoria  de  aposentados,  observado  o 
disposto no artigo 5º e seus parágrafos, deste Regimento Administrativo.

SUBSEÇÃO – III 
DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 

Art. 38 - A execução de atividades do departamento de esportes será específica quanto à 
administração de programação de eventos esportivos, em conjunto com a Diretoria de 
Política Social e Formação Sindical.

§1º - Para as atividades esportivas que envolvam recursos da entidade, estas deverão 
obedecer ao disposto no parágrafo único do Art. 32 do presente Regimento. 



§2º - A execução de atividades sócio-desportivas de competência do Departamento de 
Esportes deverá obedecer ao regimento específico de uso da área social tanto na sede 
quanto nos eventos realizados nas subsedes do SINDIFISCO. 

Art. 39 - Havendo necessidade de alocação de funcionários da entidade para apoio aos 
eventos  programados  pelo  Departamento,  é  necessária  solicitação  prévia  à  Diretoria 
Administrativo-Financeira de acordo com o cronograma apresentado. 

TÍTULO - II
DA REGULAMENTAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS.

CAPÍTULO I
DAS BASES SINDICAIS

Art.  40 -  Os delegados sindicais  desempenham suas atribuições estatutárias na base 
sindical e no Conselho Sindical.

Art. 41 - A base sindical é o conjunto de filiados que compõem o setor de trabalho, de 
acordo com a estrutura funcional do órgão a qual o mesmo é lotado para desempenho de 
suas funções, no âmbito da Secretaria da Fazenda.

Parágrafo único: O Conselho Sindical é o órgão competente para decidir sobre a criação, 
transformação ou extinção de bases sindicais, conforme alterações na estrutura funcional 
do órgão no qual o filiado encontra-se lotado.

Art.  42 -  Perderá o cargo o delegado sindical  de base que incorrer  em qualquer das 
hipóteses previstas no Art. 41, I a V, do Estatuto do SINDIFISCO. 

Parágrafo único: Na impossibilidade do delegado sindical de base titular comparecer a 
reuniões ou eventos, deverá ser comunicado ao coordenador do Conselho Sindical sua 
substituição pelo  suplente,  podendo esta  substituição ser  feita  oralmente  por  quem o 
substitua, no ato da reunião.

SEÇÃO I
DO QUANTITATIVO DAS BASES SINDICAIS

Art. 43 - A fixação da quantidade de delegados sindicais por base obedecerá a seguinte 
distribuição:

Bases Sindicais

1. I DRR – RF Norte – 03 vagas, sendo 01 vaga por:
• Estabelecimentos
• Postos Fiscais
• ARE’s

2. I DRR – RF Sul – 03 vagas, sendo 01 vaga por:
• Estabelecimentos
• Postos Fiscais



• ARE’s
3. II DRR – 03 vagas, sendo 01 vaga por:

• Estabelecimentos
• Postos Fiscais
• ARE’s

4. III DRR– 03 vagas, sendo 01 vaga por:
• Estabelecimentos
• Postos Fiscais
• ARE’s

5. DFM – 01 vaga
6. DRT– 01 vaga
7. TATE– 01 vaga
8. DPC– 01 vaga
9. SETE – 01 vaga
10.  SPG (SEDE) – 01 vaga
11.  APOSENTADOS – 04 vagas, sendo:

• I DRR – 02 vagas
• II DRR – 01 vaga
• III DRR – 01 vaga

Total: 22 (vinte e dois) delegados

Parágrafo único - O quantitativo de delegados sindicais da base dos aposentados será 
assim distribuído:
I - 02 (dois) delegados sindicais de base e respectivos suplentes, para os residentes na 
área geográfica da I DRR;
II - 01 (um) delegado sindical de base e respectivo suplente para os residentes na área 
geográfica da II DRR;
III – 01 (um) delegado sindical de base e respectivo suplente, para os residentes na área 
geográfica da III DRR;

CAPÍTULO II
NORMAS COMPLEMENTARES ESTATUTÁRIAS E FINAIS

Art.  44  -  O  Conselho  Sindical  poderá  realizar  suas  reuniões  de  forma  itinerante, 
observadas as seguintes normas:
I  -  O(s)  delegado(s)  sindical(ais)  da  base,  formalizará(ão)  requerimento,  ao  Conselho 
Sindical, circunstanciando a necessidade e/ou a conveniência da realização de reunião do 
Conselho Sindical na sua base sindical;
II - Após recebimento da solicitação pelo(s) representante(s) de base, o Conselho Sindical 
encaminhará o requerimento à Diretoria Colegiada para análise da viabilidade do pedido 
conforme disponibilidade orçamentária.
III - O Conselho Sindical analisará o pedido deferindo-o ou não;
IV - Ocorrendo o deferimento, o Conselho Sindical designará dia e hora para a realização 
da reunião itinerante.

Art.  45  -  Consideram-se  de  pronto  pagamento,  os  gastos  autorizados  pela  Diretoria 
Colegiada,  até  o  montante  de  20% (vinte  por  cento)  do  valor  arrecadado através  da 
contribuição mensal dos filiados ao SINDIFISCO.
Parágrafo único: Os gastos superiores ao valor estipulado no caput do presente artigo, 



obrigatoriamente  dependerão,  para  sua  consecução  de  autorização  expressa  do 
Conselho Sindical.

Art. 46 – São exceções ao disposto no artigo anterior: 
I - As despesas a serem realizadas com mobilização em favor da categoria, seja ele a 
nível estadual ou nacional;
II - As despesas a serem realizadas com a realização de Congresso Extraordinário; 
III  - As despesas previstas no orçamento anual, já deliberadas pela AGO do plano de 
ação;
IV  -  As  despesas  urgentes  decorrentes  de  acidentes  naturais  ou  em decorrência  da 
decretação de estado de calamidade pública.
V – As despesas não previstas no planejamento anual da entidade que venham a ser 
criadas através de decisão de Assembléia Geral ou de Congresso da categoria;

Art. 47 – Os atuais delegados sindicais de base, de acordo com o estabelecido por base 
sindical, no regimento anterior, bem como os candidatos já inscritos e que vierem a se 
eleger  no processo eleitoral  de 2010,  para o triênio  2011 – 2013,  permanecerão nas 
bases sindicais ora em vigor, cabendo ao Conselho Sindical eleito o remanejamento dos 
mesmos, de acordo com a nova disposição das bases sindicais, presente no regimento 
ora aprovado.

Art. 48 - Este Regimento Administrativo foi aprovado na Assembléia Geral Extraordinária, 
realizada no dia 26 de outubro de 2010.

Art. 49 - O presente Regimento Administrativo entrará em vigor no primeiro dia útil após 
sua aprovação em AGE, ficando revogada qualquer disposição em contrário.



ANEXO I

Da: 

Para: Diretoria Administrativo-Financeira 

Evento: 

Descrição:  

Providenciar: 

Hospedagem Outras
Diárias Carro do Sindicato
Aluguel de veículo Combustível
Táxi Estacionamento
Passagem Aérea  

Obs.: 

Indicar a conta do plano de ação onde a despesa será debitada:  

Recife,    de                de 

_________________________________                          ________________________________ 
Solicitante                       Diretor Adm. Financeiro

SOLICITAÇÃO DE DESPESAS 



REGIMENTO ADMINISTRATIVO
Anexo II

DO USO DA ÁREA SOCIAL, DA PISCINA, DOS CAMPOS DE FUTEBOL E NORMAS 
DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA DA SEDE E SUBSEDES

DO USO DA ÁREA SOCIAL

Art. 1º. A utilização dos salões de convenções da entidade, em festas comemorativas de 
filiados e seus dependentes, se dará mediante requerimento, pelo filiado em dia com suas 
obrigações sociais.
§ 1º. O requerimento de que trata o caput do presente artigo, cujo modelo se integra ao 
presente como anexo I,  deverá  ser  encaminhado a Diretoria  Administrativo-Financeira 
para apreciação;
§  2º.  É  necessária  a  presença  do  filiado  no  momento  da  requisição  do  salão,  para 
assinatura de “Termo de Responsabilidade” e pagamento da caução;

Art. 2º. É terminantemente proibida a cessão pelo filiado do espaço requerido para outras 
pessoas  e/ou  entidades  públicas  ou  privadas,  cabendo  em caso  de  descumprimento 
deste item:
I – Suspensão imediata do evento;
II - Multa por descumprimento contratual, no valor de dez vezes o da caução apresentada, 
a título de arras penitenciais, sem prejuízo de perdas e danos ao patrimônio da entidade.

Art. 3º. Para utilização dos alojamentos da sede em Recife, de uso exclusivo dos filiados, 
se faz necessária reserva prévia junto à Diretoria Administrativa Financeira.
Parágrafo  único:  Não  serão  disponibilizadas  roupas  de  cama  e  banho,  devendo  o 
requerente providenciar os mesmos quando se sua estada.

Art. 4º. Pelo uso dos chalés da subsede, pelo filiado em dia com suas obrigações sociais 
e seus dependentes, se faz necessária reserva prévia, diretamente com a funcionária do 
sindicato que deverá encaminhar o pedido à Diretoria Administrativo Financeira.
§ 1º. O filiado, pela utilização do chalé, deverá pagar diária de hospedagem, cujo valor 
será estabelecido por resolução da Diretoria Colegiada;
§ 2º. É terminantemente proibida a cessão pelo filiado do chalé requerido para outras 
pessoas estranhas ao quadro social;
§ 3º. No ato da reserva, o filiado assinará “Termo de Responsabilidade” pela utilização e 
conservação do patrimônio da entidade, nos moldes do § 1º do art. 1º.
§4º. Não será fornecida roupas de cama e banho.
§5º. O tempo máximo de estada mensal será de sete diárias.

DO USO DA PISCINA

Art. 5º. As piscinas da sede e subsedes estarão abertas aos usuários diariamente, das 
9:00h às  17:00h,  exceto  às  segundas feiras  ou  no primeiro  dia  útil  após um feriado, 
quando as mesmas estarão interditadas para manutenção.



Art.  6º.  A  identificação  dos  usuários  e  dos  seus  respectivos  convidados  será 
obrigatoriamente feita na portaria pelo funcionário do SINDIFISCO, devendo o usuário 
titular apor sua assinatura no livro de freqüência respectivo.

Art. 7º. Os usuários da piscina são:
- Como titulares: Os filiados e os sócios-contribuintes do Sindifisco e seus dependentes 
cadastrados.
- Como colaboradores: Os funcionários e estagiários do quadro de pessoal permanente 
do Sindifisco e seus dependentes diretos.
Parágrafo  único:  Entendem-se  como  dependentes  diretos  o  cônjuge  e  os  filhos  do 
usuário.

Art. 8º. Será permitido o acesso de no máximo 05 (cinco) convidados por usuário titular 
que  só  acessarão  as  dependências  da  piscina  na  presença  do  filiado  ou  sócio-
contribuinte, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 5º.

Art.  9º. É vedado o acesso de dependentes e convidados sem a presença do usuário 
titular.  Em caso  de  ausência  justificada  do  usuário  titular  no  momento  do  acesso,  o 
mesmo deverá comunicar à Diretoria Administrativo-Financeira com antecedência mínima 
de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  ocasião  na  qual  se  fará  assinatura  de  termo  de 
responsabilidade,  por  eventuais  danos  que  venham  a  ser  causados  pelos  usuários 
autorizados.

Art. 10º. O estacionamento da sede só poderá ser utilizado pelos usuários titulares, sendo 
vedada sua utilização por dependentes bem como por convidados. 

Art. 11. O banho de piscina será precedido impreterivelmente de banho de chuveiro.

Art. 12. A responsabilidade quanto à utilização da piscina por menores será dos pais ou 
responsáveis pelos mesmos, sendo terminantemente proibido o acesso as dependências 
da piscina de menores desacompanhados.

Art. 13. Só será permitida a utilização da piscina com roupas de banho em lycra, nylon ou 
outro material assemelhado.

Art.  14. É terminantemente proibido o uso de óleo bronzeador, hidratantes ou protetor 
solar no interior da piscina, sem a precedência de banho de chuveiro, bem como o uso de 
bóias  ou  similares,  exceto  espaguetes,  coletes  salva-vidas  e  bóias  de  braço  para 
crianças.
Parágrafo-único:  Também  é  vedado  a  utilização  de  garrafas,  pratos,  copos  e  outros 
materiais de vidro ou similares na área da piscina, bem como consumir qualquer tipo de 
alimento ou bebida na área da mesma.

Art. 15. É proibida a utilização de rádio, microsistem ou qualquer outro aparelho de som, 
inclusive automotivo, nas proximidades da área da piscina.

Art. 16. É proibido acessar as dependências internas da sede e subsedes do SINDIFISCO 
em trajes de banho, shorts ou similares.

Art. 17. Em caso de distúrbio da ordem pública bem como de condutas graves e abusivas 



por parte do usuário que venha a ferir a moral e os bons costumes, fica o funcionário do 
sindicato presente ao local, autorizado a requisitar apoio policial, desde que previamente 
comunicado  tal  procedimento  ao  Diretor  Administrativo  Financeiro  ou  ao  Delegado(s) 
Sindical(is) de base e na ausência destes, a qualquer membro da Diretoria Colegiada, que 
decidirá sobre as providências necessárias.

Art. 18. Todas as ocorrências deverão ser registradas imediatamente em livro próprio pelo 
funcionário do sindicato presente no dia da ocorrência e serão avaliadas pela Diretoria 
Administrativo-financeira  que  tomará  as  medidas  necessárias  para  sanar  as 
irregularidades.

Art. 19. É vedada a reserva, bem como, a utilização das dependências da piscina e suas 
adjacências  durante  a  realização  de  eventos  nos  salões  de  convenções  da  sede  e 
subsedes, objeto de locação.

DO USO DOS CAMPOS DE FUTEBOL

Art. 20. Os campos de futebol, da sede e subsedes, serão utilizados, preferencialmente, 
para  a  prática  de  esportes,  sendo,  contudo  permitida  outra  destinação,  a  critério  da 
Diretoria Colegiada.

§1º  -  O uso do campo de futebol  obedecerá a  regras estabelecidas em regulamento 
próprio, elaborado pela Diretoria Colegiada, parte integrante do presente regimento como 
anexo III, o qual será afixado em quadro de avisos;

§ 2º  -  O campo de futebol  da subsede só poderá ser usado até 03 (três)  vezes por 
semana;

§ 3º. Será permitida a participação de pessoas não filiadas na realização das partidas de 
futebol, desde que presente um filiado que deverá assinar termo de responsabilidade pela 
utilização do espaço pelos seus convidados, observando a prioridade de uso dos filiados 
em detrimento dos visitantes;

§ 4º. Não poderá ser permitida a cessão dos campos de futebol, para a realização de 
outros eventos que não sejam os previstos no caput do presente artigo.

§ 5º. Para utilização dos campos de futebol, se faz obrigatório uso de calçado apropriado.

§ 6º. É vedado a reserva dos campos de futebol. 

§ 7º. Será permitido o acesso de no máximo 03 (três) convidados por filiado titular.

Art. 21. Os usuários dos campos de futebol são:

21.1  -  Como  titulares:  Os  filiados  e  os  sócios-contribuintes  do  Sindifisco  e  seus 
dependentes cadastrados.
21.2  -  Como  colaboradores:  Os  funcionários  e  estagiários  do  quadro  de  pessoal 
permanente do Sindifisco e seus dependentes diretos.
Parágrafo  único:  Entendem-se  como  dependentes  diretos  o  cônjuge  e  os  filhos  do 



usuário.

DAS NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA, GERAIS E FINAIS

Art.  22.  Com  relação  ao  disposto  no  §1º.  do  Art.  20,  o  Departamento  de  Esportes 
estabelecerá as regras, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias da data de aprovação 
do presente regimento. 

Art.  23.  Os  casos  omissos  ao  presente  regimento  serão  decididos  pela  Diretoria 
Colegiada.

Art. 24. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Art.  25.  Este regimento,  como anexo II  do Regimento Administrativo  do SINDIFISCO, 
entrará em vigor quando da aprovação pela Assembléia Geral da categoria.

DIRETORIA COLEGIADA



ANEXO III

REGIMENTO  DA  CAIXA  DE  PECÚLIO  OPCIONAL  DO  SINDICATO  DOS  FUNCIONÁRIOS 
INTEGRANTES  DO  GRUPO  OCUPACIONAL  ADMINISTRAÇÃO  TRIBUTÁRIA  DO  ESTADO  DE 
PERNAMBUCO – SINDIFISCO/PE



Art. 1º - O SINDIFISCO colocará à disposição dos seus filiados uma CAIXA DE PECÚLIO, 
de adesão opcional, conforme as disposições contidas no presente regimento.
Parágrafo Único – O Conselho Deliberativo da caixa de pecúlio opcional será formado 
pela  Diretoria  Administrativo-Financeira  e  pela  Diretoria  de  Aposentados  do 
SINDIFISCO,  sob  a  coordenação  de  um  desses  participantes,  tendo  as  seguintes 
atribuições:
I – supervisionar a administração financeira do pecúlio e auxiliar o Conselho Fiscal na 
fiscalização financeira;
II  –  propor  a  revisão  do  valor  de  cada  cota  e,  consequentemente,  do  fundo 
permanente do pecúlio, para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária;
III  –  sugerir  medidas  que  visem  ao  aperfeiçoamento  do  pecúlio  e  de  sua 
administração.

Art.  2º  -  Para  participar  da  caixa  de  pecúlio  o  filiado  do  SINDIFISCO  assinará  um 
TERMO DE ADESÃO contendo:
I – condições gerais do plano;
II  –  indicação  do(s)  beneficiário(s),  com  o(s)  respectivo(s)  percentual  (ais)  de 
participação;
III – autorização para desconto das contribuições mensais através de débito em conta 
corrente.
§1º – Será facultado ao participante a qualquer tempo, alterar a lista de beneficiários 
indicados, através de comunicação expressa a administração da caixa de pecúlio, com 
assinatura do respectivo termo e firma reconhecida.
§2º  –  O  cônjuge  do  filiado  participante  poderá  ingressar  no  pecúlio  nos  mesmos 
termos  e  condições  previstas  neste  regulamento,  sendo  esta  modalidade  de 
participação denominada pecúlio recíproco.
§3º  –  O  cônjuge  supérstite  poderá  continuar  participando  do  pecúlio,  sem  nova 
inscrição,  desde  que  venha  a  optar  pela  continuidade  de  sua  participação  e  que 
permaneça filiado ou venha a se associar ao SINDIFISCO.
§4º - No caso do §3º, fica obrigado o optante a atualizar a lista de beneficiários.

Art. 3º - Para formação do valor coberto pelo pecúlio opcional, será constituído um 
fundo financeiro formado por cinco quotas individuais no valor unitário de R$ 50,00 
(cinquenta reais) cada cota, sendo a primeira integralizada no ato da adesão a caixa de 
pecúlio opcional  e as demais, mensais e sucessivas,  de mesmo valor, integralizadas 
pelos participantes, em cinco parcelas.
§ 1º - Para recebimento integral da cobertura do pecúlio, o prazo de carência será de 
dez meses contados da data de adesão do proponente;
§ 2º - O valor coberto pelo pecúlio opcional será o montante derivado da soma do valor de 
uma cota individual  de cada participante multiplicado pelo número de participantes da 
caixa de pecúlio.
§ 3º - O montante para formação do valor do pecúlio, será atualizado monetariamente 
através de índice de reajuste a ser definido em Assembléia Geral.



Art. 4º - A percepção integral da cobertura do plano de pecúlio, somente se efetivará 
após o prazo determinado no disposto no parágrafo 1º do Art. 3º, supracitado.

§1º – O filiado que vier a optar pelo disposto no §2º, do Art. 2º, terá de integralizar 
novo  fundo,  conforme  disposto  no  Art.  3º,  para  gozar  do  direito  a  percepção  da 
cobertura do pecúlio opcional.
§2º  –  Os  valores  arrecadados  pelo  pecúlio  opcional  serão  aplicados  no  mercado 
financeiro,  observado  o  disposto  no  Art.  26  do  Regimento  Administrativo  do 
SINDIFISCO, sendo os respectivos lançamentos contábeis efetuados de forma a não 
produzir qualquer efeito sobre as contas de resultados da entidade.
§3º -  Para fins de controle,  o fundo será dividido contabilmente em cinco contas, 
identificadas por ordem cronológica de constituição, sendo cada conta composta pelo 
total  das  contribuições  referentes  a  uma  cota,  mais  a  fração  do  rateio  de  cada 
lançamento  referente  aos  rendimentos,  menos  encargos  incidentes  sobre  a 
movimentação do fundo.

Art.  5º – Sempre que ocorrer o óbito de um dos participantes, a administração da 
caixa de pecúlio opcional tomará as devidas providências para:
I – efetuar o pagamento, em até 30 dias, do valor estipulado no §2º do Art.3º c/c. Art. 
27 do Regimento Administrativo da entidade, aos beneficiários indicados no Termo de 
Adesão, frente a apresentação da cópia autenticada da certidão de óbito do optante;
II  –  reconstituir  o  fundo  permanente  do  pecúlio  através  do  rateio  do  valor 
efetivamente pago, de cada participante remanescente.
§1º - Ocorrendo mais de um falecimento no mesmo mês, o disposto no inciso II do 
“caput”,  deverá ser feito na razão de tantas cotas quantas forem necessárias para 
recomposição do fundo permanente do pecúlio.
§2º - Havendo fundada suspeita de que o Beneficiário tenha contribuído para o óbito 
do participante, o referido Beneficiário só fará jus ao recebimento do fundo quando 
do trânsito em julgado do processo penal com a devida absolvição.
§3º - Se o óbito ocorrer antes que o participante integralize o fundo permanente do 
pecúlio, observar-se-á o disposto no artigo 6º.

Art.  6º  –  Em caso  de  ocorrência  de  óbito  do  optante  antes  da  integralização  dos 
valores descritos no Art. 3º, os valores a serem efetivamente pagos aos beneficiários 
indicados, corresponderão ao montante nominal arrecadado “pro rata tempore”, até a 
data do efetivo evento.
Parágrafo único: Em caso de ocorrência de óbito do proponente, antes do término do 
período de carência, estipulado no parágrafo único do Art. 3º, os beneficiários farão 
jus ao recebimento proporcional do valor do pecúlio na seguinte ordem:
1. No sexto mês após a data de adesão ao pecúlio opcional, o valor será de 1/5 (um 
quinto) do montante do pecúlio;
2. No sétimo mês após a data de adesão ao pecúlio opcional, o valor será de 2/5 
(dois quintos) do montante do pecúlio;
3. No oitavo mês após a data de adesão ao pecúlio opcional, o valor será de 3/5 (três 
quintos) do montante do pecúlio;
4. No nono mês após a data de adesão ao pecúlio opcional,  o valor será de 4/5 
(quatro quintos) do montante do pecúlio;



5. No décimo mês após a data de adesão ao pecúlio opcional, o valor será integral;

Art.  7º  –  O  participante  poderá  a  qualquer  tempo,  retirar-se  do  pecúlio  opcional 
mediante comunicação por escrito, sem direito a devolução dos valores efetivamente 
pagos até a data de exclusão, solicitando a mesma através de formulário próprio com 
firma reconhecida.

Art. 8º – Em caso de falta de pagamento de qualquer cota devida, por um período 
superior a trinta dias, o proponente será excluído da caixa de pecúlio opcional, sem 
direito a devolução dos valores efetivamente pagos até a data de exclusão.

Art.  9º  –  O  participante  da  caixa  de  pecúlio  opcional  que,  voluntária  ou 
involuntariamente,  vier  a  perder  a  condição  de  filiado  do  SINDIFISCO,  será 
automaticamente desligado do pecúlio, observado a disposto no artigo 8º. 

Art. 10º - Em caso de óbito de quaisquer dos beneficiários, o filiado proponente se 
obriga a comunicar o fato à administração da caixa de pecúlio, através de cópia do 
respectivo atestado e da certidão de inventário, se houver, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados da data do falecimento.
§  1º  -  Na comunicação do óbito  do  beneficiário,  o  filiado proponente preencherá 
proposta de alteração, indicando os novos beneficiários.
§ 2º - Em caso de não haver a devida comunicação do óbito, à administração da caixa 
de pecúlio,  conforme estabelecido no “caput” do presente artigo,  o pagamento do 
montante será rateado pro rata entre os beneficiários remanescentes.

Art. 11 – Em caso de fraude, dolo ou má fé ou ainda nos casos de simulação, por parte 
do proponente, bem como de quaisquer dos beneficiários deste, fica a adesão à caixa 
de pecúlio nula de pleno direito, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 12 – Os atuais contratos de pecúlio existentes passam a ser regidos pelas normas 
constantes no presente regimento, revogando-se todas as disposições em contrário.  
Parágrafo único: Os casos omissos ao presente regimento serão analisados a luz da 
legislação civil  que trata da matéria,  ficando o foro da comarca de Recife,  o único 
competente para dirimir quaisquer dúvidas e litígios que porventura vierem a existir.

        Recife, 26 de outubro de 2010.
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