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R.EGIMENTO INTf,RNO

TÍTULo I
Da Delegacia Sindical em Brasília/DF do Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita
Federal do Brasil

Capítulo

I

Da Entidade, Sede, Duração e Seus Fins

l'- A Delegacia Sindical de Brasília/DF é o órgão executivo local do Sindicato Nacional dos
Analistas-Tributrírios da Receita Federal do Brasil - SINDIRECEITA, inscrita no CNPJ/MF sob n'
37.116.98510028-45, com sede e foro em Brasília - Distrito Federal, no SCS, Quadra 02, Bloco C,
Salas 516/517, Edificio Serra Dourada, bairro Asa Sul, CEP 70300-902, com circunscrição de
competência em todo o Distrito Federal-Brasíli4 constituída por tempo indeterminado, número de
filiados ilimitado, regendo-se pelo Estatuto do Sindicato Nacional dos Analistas-Tribuüá,rios da Receita
Federal do Brasil - SINDIRECEITA, por este Regimento Interno, atualizado conforme alterações
Artigo

estatutárias na

XV Assembleia Geral Nacional em Recife-PE,
Capítulo

e pela Legislação vigente.

II

Dos Objetivos

Artigo 2" - A Delegacia Sindical de Brasília no Distrito Federal tem por objetivos, entre outros:
[ - representax a categoria dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil, ativos, inativos e seus
respectivos pensionistas em sua circunscrição de competência e defender seus direitos e interesses
profissionais e assistenciais, coletivos e individuais, em questões judiciais ou administrativas, inclusive
como substituto processual, exercendo a legitimagão extraordinária outorgada pela Constituição
Federal;

II - reivindicar e defender os interesses da categoria profissional dos Analistas Tributrários, representada
em todos os municípios da circunscrição da Delegacia Sindical do Distrito Federal em Brasília/DF;

lll - organiza4 apoiar e estimular a participação dos Analistas-Tribuüírios da Receita Federal do Brasil
em atividades de interesse da calegoria em sua circunscrição de competência;
IV - promover a valorização do Analista-Tributrírio da Receita Federal do Brasil, da Carreira Tributriria
e Aduaneira da Receita Federal do Brasil, da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Serviço
Público em geral;
otganiz.agáo e ação comum com as entidades similares locais, bem como
o conjunto dos servidores púbticos e trabalhadores em geral, na sua circunscrição de competênci4

V - promover o intercâmbio,

VI - estimular o debate e a formulação de políticas institucionais para a Secretaria da Receita Federal
do Brasil;

VII - desenvolver e implementar projetos sociais

na iírea tribuuíria;
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Das Responsabilidades

Artigo 3" - A Delegacia Sindical de Brasília,/DF tem personalidade jurídica pópria, distinta de seus
filiados, os quais não responderl nem solidríria nem subsidiariamente pelas obrigações por ele
contrâídas.

Capíúulo

IV

Das vedações

Artigo 4" - Além das vedações, previstas no Estatuto do SINDIRECEITA é vedado à Delegacia
Sindical contratar diretamentê funcionários ou celebrar contratos, de qualquer natuÍeza, que
consubstaÍlciem relações de emprego ou que ensejem vínculos empregatícios, por serem atos privativos
do Presidente da Dretoria Executiva Nacional - DEN.

TÍTULO

II

Dm Filiodos
Cspítulo

I

Do Quadro Social

Artigo 5" - O quadro social da Delegacia Sindical de Brasília/DF é composto por todos os filiados ao
Sindicato Nacional dos Analistas-Tributiírios da Receita Federal do Brasil, domiciliados na
circunscrição da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, observado o disposto nos §§
8' e 9" do artigo 7" deste Regimento Intemo, nas seguintes categorias:
I - Efetivos;

II

- Especiais;

III - Contribuintes.
§ lo São considerados filiados efetivos os integrantes dâ categoria dos Analistas-Tribuüírios da Receita
Federal do Brasil, ativos e aposentados.

§ 2" São considerados filiados especiais os pensionistas dos integrantes da categoria dos AnalistasTributrírios da Receita Federal do Brasil.
§ 3' São considerados filiados contribüntes, os Íiliados efetivos ou especiais que forem demitidos, ou
tiverem cassadas suas aposentadorias ou pensões por decisão administrativa ou judicial, até o prazo

máximo determinado pelo Código de Processo Civil para ajuizamento de ação rescisória ou, no caso de
seu efetivo ajuizamento, ate o trânsito em julpdo.

Artigo 6" - A admissão ao quadro social do SINDIRECEITA far-se-á mediante proposta em formuláxio
próprio, obedecidos aos requisitos do Estatuto do SINDIRECEITA.
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§ l" A ficha de filiação recebida pela Delegacia Sindical será remetida a Diretoria Executiva Nacional
para inclusão no cadastro de filiados§ 2" A filiação do pensionista de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil filiado efetivo será
realizada automaticamente.
§ 3' Ocorrida a filiação automática" a Diretoria Executiva Nacional - DEN encaminhará em 30 (trinta)
dias, a contar da primeira consignação, carta com aviso de recebimento informando a ocon€ncia da
filiação, concedendo o pmzo de 60 (sessenta) dias para que seja remetida a Ficha de Filiação
devidamente assinada.

4'Na hipótese do panígrafo antecedente, a não manifestação do pensionista representaní desinteresse
na manutenção do vínculo de filiação, ensejando sua imediata desfiliação, hipótese em que serão
§

devolvidas as mensalidades do período da filiação automática.

§ 5" O

pensionista de Analistas-TributAios da Receita Federal do Brasil que não era filiado ao
SINDIRECEITA poderá requerer a sua filiação a qualquer tempo, procedendo de acordo com o
determinado no cap?Í no presente aÍigo.

II

Capítulo

Dos Direitos e Deveres do Filiado e Proibições
Seção

I

Dos Direitos

Aíigo 70 - São direitos dos

Analistas-Tributrírios

da Receita Federâl do Brasil, filiados

ao

SINDIRECEITA:
I - votar e ser votado, se não estiver com os direitos político-sindicais suspensos;

ll -

participar das atividades do SINDIRECEITA

e usufruir as vantagens decorentes de suas

realizações e decisões;

III - receber assistência e beneficios que lhe forem devidos, na forma dos programÍs de atividades
aprovados pelos órgãos constituídos da Entidade;
IV -

receber dos dirigentes do sindicato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, as informações e
documentos, não sigilosos, pertinentes ao SINDIRECEITA, requeridos por escrito.

l'

Os direitos sociais são adquiridos a partir do pagamento da primeira mensalidade, sendo garantido
aos filiados que estiverem em dia com a contribuição social ao SINDIRECEITA, observado o disposto
nos §§ 5o e 6o.

§

§ 2" O direito social de ser substituído processualmente, relativo aos ex-filiados do cargo de Analistas-

Tributírios da Receita Federal do Brasil, é considerado direito adquirido para o período em que
perdurou a filiação.
§ 3" Os direitos assegurados nos itens II e
§§ 5" e 6".

III

são extensivos aos pensionistas, observado o disposto nos
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§ 4o Em caso de desfiliação, o

filiado só poderá ser votado

0l

(um) ano após nova filiação.

III não abrange o patrocínio ou assistência jurídica individual não
indiretamente,
relacionad4 direta ou
ao cargo de Analista-Tribuúrio da Receita Federal do Brasil.
§ 5" O

disposto no inciso

§ 6" O filiado só poderá receber Assistência Jurídica Individual após o período de 0l (um) ano de sua
efetiva filiação ou da nova filiação, no caso de desÍiliação; salvo para o recém concursado que filiar-se
até o primeiro ano após sua posse no cargo de Analista-Tributiário da Receita Federal do Brasil.

§ 7' Em caso de reconhecimento da condição de pensionista em data posterior ao óbito, o prazo
previsto no § 6" deste âÍtigo começará a contar a partir da data em que houver o reconhecimento
administrativo oujudicial da condição de pensionista do Analista-Tributário falecido.
§ 8' Os filiados ativos terão a sua vinculação sindical associada a Delegacia Sindical que abranger a
unidade da Receita Federal do Brasil onde estiver em efetivo exercício regular de suas funções.

A

vinculagão sindical do aposentado permanecerá a da Delegacia Sindical em que estava
vinculado no momento de sua aposentadoria. Ocorrendo mudança posterior de domicílio ou seu
domicílio era diferente ao domicílio da circunscrição da Delegacia Sindical em que estava vinculado, o

§

9o

aposentado poderá optar por permanecer vinculado à Delegacia Sindical atual ou da Delegacia Sindical
de circunscrição de seu domicílio.

Seção

II

I)os l)everes

Artigo 8'- São deveres dos filiados:
I - contribuir regularmente com as mensalidades estabelecidas;

II - defender o bom nome do SINDIRECEITA e zelar para que ele atinja suas finalidades;

lll

- colaborar para a realização dos trabalhos, metas e objetivos da Entidade;

IV - informar por escrito à Diretoria

Executiva Nacional a concessão de licenças não remuneradas,

aposentadoria ou cessão para outros órgãos;

V - manter seus dados cadastrais atualizados;
SeÉo

III

Das proibições e penalidades

Artigo 9" - As proibições, infrações e penalidades disciplinares serão definidas no Código de Ética
Disciplin4 parre integante do Estatuto do SINDIRECEITA.
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III

TÍTULo

Do Conceito, Composição, Funcionamento e Atribuições dos OÍgãos

Capítulo

I

Do Conceito

Artigo l0 - A estrutura organizacional da Delegacia Sindical de Brasília-DF é composta pelos Orgãos:
I

Assembleia Local;

-

Il

-

Delegacia Sindical;

III

-

Conselho Fiscal Local;

IV

-

Seções Sindicais.

Seção

I

Assembleia Local

Artigo I I Assembleia Local AL é o órgão de deliberação miíxima" dentro da área territorial de
competência da Delegacia Sindical de Brasília/DF, composta por todos os filiados ao SINDIRECEITA
na circunscrição da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, que poderá ser convocada
nos termos do Estatuto e deste Regimento Intemo.

-

-

Seç5o

II

Delegacia Sindical

Artigo 12 - A Delegacia Sindical - DS Brasília/DF é o órgão executivo local do SINDIRECEITA, no
âmbito de sua área territorial de competência.
Seção

III

Conselho Fiscal Local

Artigo 13 - O Conselho Fiscal Local - CFL é o órgão colegiado de atuâÉo técnica na inspeção e
Íiscalização da gestlio econômico-financeira da Delegacia Sindical de Brasília/DF.
S€ção

IV

Seções Sindicais

Artigo l4 - As Seções Sindicais

-

SES são os órgãos executivos locais do SINDIRECEITA vinculadas

a Delegacia Sindical de Brasília/DF.
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Capítulo

II
?9

Da Composi$o e Funcionamento
Seção

I
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Assembleia Locâl

Artigo 15 - A Assembleia Local - AL seá convocada com antecedência mínima de 03 (três) dias,
mediante publicação do edital de convocação que conteúa a pauta dos assuntos a serem tratados, o
qual deverá ser encaminhado para publicação no sítio oficial da Diretoria Executiva Nacional do
SINDIRECEITA na intemet e ser amplamente diwlgado entre todos os filiados da Delegacia Sindical.
§ l' A lista de presença dwerá conter o nome, o número do CPF e a assinatura de cada participante das
Assembleias Locais;
§ 2o

A ata deverá ser assinada pelo Delegado Sindical e pelo Secreuírio da Assembleia Local;

§ 3' A divulgação do edital de convocação da Assembleia tocal dar-se-á tambem, pela sua afixação
nos locais de trabalho dos filiados e na sede da Delegacia Sindical, podendo ser realizada a divulgação,
de forma complementar, pela sua distribuição via postal, fac-símile ou eletrônica aos filiados, ou por
intermédio das redes sociais;
§ 4' O edital de convocação da Assembleia Local deverá ser subscrito pelo Delegado Sindical ou seu
substituto regimental em exercício, salvo nos casos previstos na letra a, do inciso II do artigo 16 deste
Regimento;

Artigo 16 - A Assembleia Local sení convocada:
I - Ordinariamente:

a)

imediatamente, após a convocação de cada reunião do Conselho Nacional de Representantes
Estaduais para discutir propostas e eleger os representantes, conforme disposto nos artigos 33 e 37 do
Estatuto do SINDIRECEITA;
b) para realização da Assembleia Geral Nacional Unificada

-

AGNU;

c) para eleiçâo dos Delegados e suplentes para Assembleia Geral Nacional

ll

-

-

AGN;

Exhaordinariamente:

a) quando solicitada por Edital por escrito

e assinado, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros da
Diretoria da Delegacia Sindical, com indicação d" p"ut , e por Edital por escrito e assinado, no
mínimo, por l0o/o (dez por cento) dos Analistas-Tributiírios da Receita Federal do Brasil filiados,

vinculados a circunscrição da Delegacia Sindical;

Artigo 17 - O quórum mínimo para instalação da Assembleia Local não podená ser inferior a 05 (cinco)
filiados.

§ lo O quórum mínimo para deliberar sobre os assrmtos de interesse da Delegacia Sindical é de l0%
(dez por cento) dos filiados ativos e aposentados da respêctiva base, sem prejuízo do estabelecido no
capr.,, deste artigo.
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§ 20 Diretoria Local podení ser destituída pela Assembleia Local, desde que convocada
especialmente para esse fim, mediante votaçâo favorável de 2/3 (dois terços) dos filiados da rêspectiva
base, sem prejuízo do estabelecido no caput deste aÍtigo.
§ 3" Com exceção do parágrafo anterior, todas as demais deliberações da Assembleia Local

serão

tomadas por maioria simples, por voto direto e aberto.

§ 40 Tení direito a voto na Assembleia Local o filiado que estiver em pleno gozo de seus direitos
político-sindicais.

Artigo l8 - Os trabalhos da Assembleia Local serão dirigidos por Mesa Diretor4 composta por um
Presidente e um Secretário Geral.

- Os cargos da Mesa Diretora serão preenchidos por integrantes da Diretoria da
Delegacia Sindical, tendo preferência o Delegado Sindical e o Secretário Geral, ou por filiados
Parágrafo único

indicados e eleitos em Plenária.

Artigo 19 - Todos os trabalhos da Assembleia Local e, em especial, as deliberações tomadas,
registrados em At4 devidamente subscrita pelos integrantes da Mesa Diretora.
Seç5o

serão

II

Delegacia Sindical

Artigo 20

-

Atendido o disposto no Artigo

6l

do Estatuto do SINDIRECEITA, a Diretoria da

Delegacia Sindical do SINDIRECEITA de Brasília/DF é composta dos seguintes cargos, ocupados por
Analistas-Tributrírios filiados e em pleno gozo de seus direitos políticos-sindicais, e eleitos pelos
filiados vinculados a sua circunscrição territorial:
I

-

It

Delegado(a) Sindicat;
Delegado(a) Sindical Adjunto(a);

-

lll -

Secrerírio(a) Geral;

lV

SeueLírio(a) de Finanças;

V

-

VI

SecreLlnio(a) de Comunicações;
Secreüário(a) de Assunlos de Aposentados e Pensionistas;

-

VII

-

VIII

-

Secretário(a) de Assuntos Parlamentares;
Suplente;

s l" O mandato da Diretoria da Delegacia Sindical será de 03 (três) anos, coincidente com o mandato
da Diretoria Executiva Nacional.

2o O afastamento de filiado membro da Diretoria da Delegacia Sindical da circunscrição da
iespectiva Delegacia Sindical, por período superior a 90 (noventa) dias, implicaná na perda do

§

respectivo cargo.
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Artigo 2l

- Os membros da Diretoria Local poderão ser destituídos pela Assembleia Local, desde que
convocada especificamente para esse fim, mediante votação favonível de 2/3 dos filiados da respectiva
base.

-

Arrigo 22 As deliberações da Diretoria da Delegacia Sindical são adotadas por maioria simples de
votos exigindo'se o voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) da Diretoria da Delegacia Sindical.
Seção

III

Conselho Fiscal Local

- O Conselho Fiscal

Local seú composto por 03 (tÉs) membros titulares e 03 (tÍês)
formação
suplentes, sem
de chap4 eleitos para mandato de 03 (três) anos, na Assembleia Local que
eleger os Delegados à Assembleia Geral Nacional - AGN.

Artigo 23

Parágrafo único - Os membros da Diretoria da Delegacia Sindical são impedidos de candidatar-se aos
cargos deste Conselho.
Seção

IV

Seções Sindicais

Artigo 24 - As Seções Sindicais serão compostas de 0l (um) Delegado Seccional e até 02 (dois)
suplentes, eleitos pelos filiados vinculados a sua área territorial de competência

§ lo O

mandato dos membros da Seção Sindical será de 03 (três) anos, sendo coincidente com o

mandato da Diretoria Executiva Nacional.
§ 2" Os Delegados Seccionais e seus suplentes serão eleitos em Assembleia Local.

§ 3' Uma Segão Sindical só poderá ser criad4 extinta ou ter a circunscrição alterada em Assembleia
Local que se realize com essa finalidade.

§ 4o Os Delegados Seccionais são parte do corpo diretivo da Delegacia Sindical e participarão nas
reuniões da Diretoria com direito a voz e voto.
Capítulo

III

Das Atribuigões dos Órgãos
Seção

I

Asembleia Local
Artigo 25 - Compete à Assembleia Local:

I - aprovar o Regimento Intemo da Delegacia Sindical
EStAtUtO dO

e suas alterações, respeitando os dispositivos do

SINDIRECEITA;

II - deliberar sobre todos os assuntos de interesse da categoria em âmbito local, respeitados os
dispositivos do Estatuto do SINDIRECEITA;
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III - autorizar a alienação, aquisição ou gravame de bens imóveis efetuados pela Delegacia Sindical,
mediante apreciação do parecer emitido pelo Conselho Fiscal Local;
IV - eleger o Conselho Fiscal Local, na forma de seu Regimento lntemo, respeitadas
SNDIRECEITA;

as disposições do

EStAtUtO dO

V - eleger os representantes para cada reunião do Conselho Nacional de Representantes Estaduais,
conforme disposto nos aÍigos 33 e 37 do Estatuto do SINDIRECEITA;
Vl

-

eleger os Delegados, suplentes e observadores para Assembleia Geral Nacional

SeÉo

-

AGN.

II

Delegacia Sindical

Artigo 26 - Compete à Delegacia Sindical:

I - coordenar, executar e supervisionar, no âmbito da sua circunscrição de competência, as diretrizes
estabelecidas pelos órgãos deliberativos do SINDIRECEITA;

ll - praticar atos de gestão de acordo com a distribuição de tarefas entre seus membros,

segundo as

funções de cada um;

III - cumprir e fazer cumprir

o EstatuÍo do SINDIRECEITA e este Regimento Interno;

IV - apresentar mensalmente

a prestação de contas à

Diretoria Executiva Nacional;

V - movimentar os recursos financeiros da Delegacia Sindical;

VI - adquirir bens móveis e contratar servigos;

VII - adquirir, alienar ou gravar bens imóveis,

após autorização expressa da Assembleia Local;

VIII - receber auxílio, doações e legados;
IX - convocar

a Assembleia Local;

X-

tomar coúecimento dos balancetes mensais, apresentados pela Diretoria
AdministÉção da Diretoria Execúiva Nacional;

de Finanças

e

XI - elaborar o Regimento Intemo e propor alterações;

XII - praticar os demais

atos de administração;

XIll - encamiúar

propostas para a Diretoria Executiva Nacional, bem como para a Assembleia Geral
Nacional, a Assembleia Geral Nacional Unificada e o Conselho Nacional de Representantes Estaduais;

XIV - convocar

a Assembleia Local, imediatamente, após a conyocação da Assembleia Geral Nacional

- AGN, para eleger os delegados, suplentes e observadores na forma do Estatuto e do Regulamento da
AGN;

'
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XV - convocar a Assembleia Local, imediatamente, após a convocação de cada reunião do Conselho
Nacional de Representantes Estaduais para discutir proposta e eleger os representantes, conforme
disposto nos aÍtigos 33 e 37 do Estatuto do SINDIRECEITA;
XVI - convocar a Assembleia Local, quando solicitada nos termos do disposto na letrâ
do artigo 16 deste Regimento Intemo;

4

do inciso

-)Lv[-=-prÊstâr-todo-o apoio logístico necessrírio paÍa que as Seções Sindicais desenvolvam

II

suas

-respec-tivas fimções.

Artigo 27 - São atribüções do Delegado Sindical:
I - representar a Delegacia Sindical;

II - convocar e presidir as reuniões
assuntos da ordem do diq
III

da Diretoria da Delegacia Sindical de Brasília/DF determinando os

- superintender a administração da Delegacia Sindical de Brasília/DF;

IV - autorizar

as despesas da Delegacia Sindical;

V - assinar a correspondência de maior importânci4 e juntamente com o Secretírio Geral, as Atas das
reuniões da Diretoria da Delegacia Sindical de Brasília/DF;
VI - assinarjuntamente com o Secretário de Finanças, cheques, duplicatas, notas promissórias, cauções
e demais documentos, pagamentos e adiantâÍnentos;

VII - contÍataÍ obras e serviços;

VIII

-

dirigir a Delegacia Sindical de Brasília/DF, cumprindo e fazendo cunprir o Estatuto, o presente
e as deliberações da Assembleia Local, da Assembleia Geral Nacional, da

Regimento Intemo

Assembleia Geral Nacional Unificada e do Conselho Nacional dê Representantes Estaduais;

IX - convocar Assembleia Local;

X - convocar a Assembleia Local, quando solicitada nos termos da letra 4 do inciso II, do artigo

'16

deste Regimento Intemo;

XI -

praticar todos os atos necessários para atingir os objetivos do SINDIRECEITA e da Delegacia
Sindical de Brasília/DF;

XII - elaborar relatório anual de gestão,

a ser apresentado junto com a prestação de contas no mês de

março de cada ano e ao final do mandato;

XIII -

assinar a prestação de contas mensal da Delegacia Sindical de Brasília,rDF em conjunto com o
Secretiário de Finanças.

Artigo 28 - São atribuições do Delegado Sindical Adjunto:
I - substituir, na ordem de sucessão, o Delegado Sindical em caso de falta, impedimento ou vacância;

II -

cooperar com os trabalhos atribuídos ao Delegado Sindical, principalmente nâ organização do
Págin.
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relatório anual e secundálo nas atividades da Delegacia Sindical;

III -

cientificar o Delegado Sindical de ocorrências verificadas na vida administrativa da Delegacia
Sindical durante sua ausência ou impedimento.
Artigo 29 - São atribuições do Secretiírio Geral:

I - substituir, na ordem de sucessão, o Delegado Sindical Adjunto e o Delegado Sindical em caso de _-*-- -l
-_--_*
---_
falt , impedimento ou vacância;
?9 0t, de Feg. ,S Pesroas J$idic.ls
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III - dirigir
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os serviços gerais da Secretaria;

IV - apresentar o relatório anual de atividades da Secretaria;
V - lavrar e assinar as Atas das reuniões da Diretoria da Delegacia Sindical;

VI - zelar pelo bom funcionamento da Delegacia Sindical de Brasília/DF.
Artigo 30 - São atribuições do Secretrário de Finanças:
I - dirigir e fiscalizar os serviços da Tesouraria;

II -

guardar sob sua responsabilidade os valores e títulos pertencentes

à Delegacia Sindical de

Brasília/DF;

lll

- promover a arrecadação das contribuições feitas a qualquer título;

IV - assinarjuntamente com o Delegado Sindical e/ou Delegado Sindical Adjunto, cheques, duplicatas,
notas promissórias, cauções e demais documentos que obriguem financeiramente a Delegacia Sindical
de Brasília/DF e efetuaÍ os pagamentos e adiantamentos autorizados;

V - apresentar mensalmente à Diretoria da Delegacia Sindical o balancae financeiro de receitas

e

despesas, promovendo a divulgação entre os filiados;

VI - atender

VII -

as recomendações dos Conselhos Fiscais Nacional e

Local;

organizar e supervisionar os documentos relativos à contabilidade da Delegacia Sindical de

Brasília/DF;

VIll

- zelar pelo patrimônio e pelo funcionamento da Delegacia Sindical de Brasília/DF;

IX - elaborar a prestação de contas mensal da Delegacia Sindical de Brasília/DF, assinando em
conjunto com o Delegado Sindical, para envio à Diretoria Executiva Nacional.
Artigo 3l - São atribuições do Secreüirio de Comunicação:
I - auxiliar o Diretor de Comunicação do SINDIRECEITA a divulgar a existência do SINDIRECEITA
e seus órgãos;

Il - promover

a divulgação dos trabalhos executados pela Delegacia Sindical;

';w
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IV - apresentar subsídios para o relatório anual das atividades;
V - fomentar

a conscientização da categoria para o seu fortalecimento e da Entidade.

Artigo 32 - São atribuições do Secreário de Aposentados e Pensionistas:
I - tratar de todos os assuntos relacionados com os Analistas-Tributírios da Receita Federal do Brasil
aposentados e pensionistas, filiados ao SINDIRECEITA;
II

acompanhar processos de interesse de aposentados e pensionistas;

-

III

-

organizar e acompanhar a legislação sobre assuntos de interesse dos Analistas-Tributários da
Receita Federal do Brasil aposentados e pensionistas.

Artigo 33 - São atribuições do Secretário de Assuntos Parlamentares:

I-

interagir com a participação da Diretoria de Assuntos Parlamentares da Diretoria Executiva
- DEN - para o desenvolvimento e necessidade no tocante ao trabalho parlamentar em
Brasília-DF perante o Congresso Nacional;

Nacional

II

-

elaborar e manter atualizado o cadastro e informações dos parlamentares no âmbito do Distrito

Federal.

III - organizar e coordenar atividades e eventos de interesse da classe para os Analistas-Tributários da
Receita Federal do Brasil ativos, aposentados e pensionistas, por ocasião de discussão de
acompanhamento de projetos no congresso Nacional, ou com a finalidade de reintegração daquele
colega à militrânci4 objetivando a sua valorização social e humana;

Seção

III

Conselho Fiscal Local

Artigo 34 - Compete ao Conselho Fiscal Local:
I - aprovar a alienação ou gravame de bens imóveis em sua Delegacia Sindical;

II - fiscalizar

lll

as contas da Delegacia Sindical;

- emitir parecer autorizando a aquisição de bens imóveis pela Delegacia Sindical.

Parágrafo único - Os membros da Diretoria da Delegacia Sindical são impedidos de candidatar-se aos
cargos deste Conselho.

AÍigo 35 - O Conselho Fiscal Local encamiúará relatório

ao Conselho Fiscal Nacional, a cada 06

(seis) meses, sobre as contas da respectiva Delegacia SindicalPágina t5
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Se§o IV
Seções Sindicais

AÍigo

36 - Compete

à

Seções Sindicais:

[ - coordenar, executar e supervisionar, no âmbito de suas respectivas iíreas de competênci4 as
diretrizes estabelecidas pelos órgãos deliberativos do SINDIRECEITA;
II - auxiliar o Delegado Sindical do Distrito Federal no âmbito de

sua respectiva área de competênciq
bem como atender as orientâções estâbelecidas pela Delegacia Sindical de Brasília-DF;

III - cumprir e fazer cumprir este Estatuto do SINDIRECEITA e este Regimento Interno da Delegacia
Sindical de Brasília/DF;
IV - convocar e realizar

a Assembleia Local convocada pela Delegacia Sindical de Brasília/DF.

Capítulo

IV

Da Vgcância e das Substituições
Scção

I

Da Vacância

Artigo 37 - A vacância de cargo na Delegacia Sindical de Brasília/DF, bem como nas suas Seções
Sindicais, serâ declarada pela Diretoria Local nas hipóteses de:
I - renúncia;

II - destituição;

III - falecimento.

§ lo A

vacância do cargo por renúncia do ocupante, será declarada pela Diretoria Local no prazo

mráximo de 05 (cinco) dias úteis após apresentada formalmente pelo renunciante.

§ 2o A vacância do cargo por destituição do ocupante será declarada pela Diretoria Local em até 72
(setenta e duas) horas após a publicação do anrÍLncio da decisão.
§ 3' A vacância do cargo em razão de falecimento do ocupante, será declarada pela Diretoria Local em
até 72 (setenta e duas) horas após o coúecimento oficial do óbito.
§ 4o Declarada a vacânci4 a Diretoria Local processaní a nomeação do substituto no prazo máximo de
60 (sessenta) dias, segundo os critérios estabelecidos no Estatuto e no presente Regimento Intemo.

Seção

II

Das §u bstituições

Artigo 38 - Na ocorrência de vacância do cargo ou de afastamento do seu detentor por período superior
a 90 (noventa) diâs, sua substituição será processada por decisão e designação da Diretoria, podendo
Págine tG ,-),/
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haver remanejamento de membros efetivos, assegurando-se, contudo, a convocagão dos suplentes
eleitos para integrar os cargos vagos remanescentes.

§ l" Nâo existindo suplentes eleitos ou a possibilidade de remanejamento de membros efetivos para
substituir os cargos vagos de existência obrigatóri4 nos termos do artigo 61 do Estatuto do
SINDIRECEITÁe sení convocada imediâtaÍnente Assembleia Local, com antecedência de l0 (dez)
dias, mediante edital de convocação com essa pauta específica" para realização de eleição assemblear
para provimento do cargo vacante.

§ 2o Em caso de vacância de todos os cargos da Delegacia Sindical, a Diretoria Executiva Nacional,
convocará imediatamente a Assembleia Local, com antecedência de 10 (dez) dias, mediante edital de
convocação com essa pauta específica, para realização de eleição assemblear da nova Diretoria-

Artigo 39 - Em caso de afastamento por período superior a 30 (trinta) dias e inferior a 90 (noventa)
dias, a Diretoria Local designará o substituto provisório, dando posse provisória aos suplentes, na
ordem de sucessão, asseguraÍrdo-se ao substituído o retomo ao seu cargo.

TÍTULOrv
Do Processo Eleitoral

Capítulo

I

Do Processo Eleitoral

Artigo 40 - Dar-se-á de acordo com o Estatuto e com o Regulamento Eleitoral do SINDIRECEITA.

TÍTULO V
Do Patrimônio, Receitas, Despesas e Distribuição de Recursos

Capítulo

I

Do Patrimônio

Artigo 41 - O patrimônio da Delegacia Sindical de Brasília/DF é constitúdo por bens, direitos

e

obrigações vinculados a qualquer de seus órgãos.

Artigo 42 - A alienação ou gravame de bens imóveis em nome da Delegacia Sindical de Brasília./DF
serão decididos na forma deste Regimento Intemo, por deliberação dos filiados vinculados à
ciÍcunscriÉo da Delegacia Sindical, em Assembleia Local convocada para tal finalidade, com a
aprovação do Conselho Fiscal Local e homologação do Conselho Fiscal Nacional.

Crpítulo

II

Das Receitas

Artigo 43 - As receitas da Delegacia Sindical de Brasília/DF são constituídas:
I - das contribuições

e mensalidades cobradas de seus

filiados;
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ll

- dos donativos, legados e subvenções de qualquer especie;

III - dos recursos oriundos de operações

de crédito, financiamentos e investimentos;

IV - de rendas de bens patrimoniais:
V - de ingressos decorrentes de convênio;

VI - de ingressos eventuais.

l' A receiia arrecadada seni aplicada exclusivamente na maÍlutengão da Delegacia Sindical de
Brasília/DF e no desenvolvimento dos objetivos do SINDIRECEITA.

§

§ 2'Para fins do disposto no inciso I do presente artigo, a mensalidade do filiado corresponderá a loá
(um por cento) da sua remuneração.
§ 3" A filiação autoriza o desconto das contribuições e mensalidades devidas diretamente na folha de
pagamento, mediante consignação em rubrica específica.

Capítulo

III

Das Despesas

AÍtigo 44 - As despesas da Delegacia Sindical de Brasília/DF deverão manter relação direta com os
objetivos do SINDIRECEITA.

TÍTULovI
Capltulo
Das Disposições

I
Geriis

Artigo 45 - O presente Regimento Intemo poderá ser alterado por deliberagão de Assembleia Local,
convocada especialmente para esse fim, devendo as respectivas propostas de modificação serem
encamiúadas, com a respectiva fundamentação, ao Delegado Sindical, para divulgarão prévia a todos
os filiados da circunscrição competente.

Artigo 46 - A Diretoria da Delegacia Sindical de Brasília/DF encamiúaní à Diretoria Executiva
Nacional para coúecimento e demais providências:
I - as atas de Assembleia Local relativas

à

alterações regimentais;

as listas de presença contendo no seu título: o local, a data e o horário; no seu corpo: o nome, o
número do CPF e a assinatura de cada participante, e os respectivos editais de convocação, a que se
refere o inciso anterior;

II -

III - documentos

e Atas relativos a alteração da composiçâo da Diretoria Local;

IV - documentos e Atas relativos à aquisição, gravame ou alienação de bens imóveis;
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V - documentos e Atas relativos à eleição de Delegados para a Assembleia Geral Nacional.
Artigo 47 - O conjunto de documentos que comprovam a realização das Assembleias Locais devem ser
produzidos em 04 (quatro) vias, quando necessitar de registro junto ao Cartório, e enviados a Diretoria
Executiva Nacional para providenciar o registro no 2o Oficio de Registro de Pessoas Jurídicas de
Brasília/DF sob o número 2.416. Apos o registro, será devolvida 0l (uma) via da documentação para
Delegacia Sindical. Nos demais casos, o conjunto de documentos deve ser produzido ern 03 (três) vias,
quando,02 (duas) delas, serão encaminhadas para serem guardadas na Diretoria Executiva Nacional.

Artigo 48 - Os casos omissos no presente Regimento Intemo serão resolvidos pela Diretoria Local,
"ad-referendum" da Assembleia Local.

Capítulo

II

Das Disposições Finais

Artigo 49 - O presente Regimento Intemo entrará em vigor na data do seu
Brasília/DF, l3 de novembro de 2019.

Fialho
Dardielle Lima César
Delegada Sindical Adjunta - DS

da Costa

Secretário

- DS
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