REFORMA SISTÊMICA DOS ESTATUTOS DO IAF.

Apresentação.
Prezado Colega:
Perto de completarmos 15 anos de fundação do IAF, é com grande satisfação que submetemos à apreciação da categoria a primeira grande
Reforma Sistêmica do Estatuto da Entidade, com o propósito de adequá-lo para os dias atuais.
Vimos que alguns pontos necessitam de adaptação porque já exauriram as suas finalidades, ao passo que outros permanecem bem atuais,
tais como o Conselho de Representantes, cuja fórmula inteligente ainda tem amplo cabimento, inclusive porque continua a expressar o
viés democrático e participativo que sempre conduziu a carreira do Auditor Fiscal do Estado da Bahia.
Os estudos para alteração iniciaram-se em plena crise da pandemia do coronavírus, período em que já se anunciava tempos vindouros para
a humanidade, chamado por muitos de o “novo normal”.
Nosso Estatuto precisa também ser formatado para amoldar-se a esta nova realidade. E, neste cenário, algumas mudanças estão sendo
propostas. A valorização pela transparência da entidade, o sistema eletrônico de reuniões e votações, além da criação da Diretoria Executiva
e do Conselho Pleno são apenas algumas medidas que se pretende implementar, para otimizar a gestão da nossa entidade.

1. Fases.
Planejamos em fases o processo de discussão, aprofundamento e aprovação das propostas de alteração, a saber:
Fase 1: Proposições aprovadas na Comissão formada para estudar o texto do atual Estatuto.

Neste momento inicial, decidiu-se em reunião de diretoria formar-se uma comissão de estudos da reforma estatutária, oportunidade em
que compuseram o grupo de trabalho Marcos Carneiro, na qualidade de presidente do IAF e coordenador dos trabalhos, Helcônio Almeida,
como vice-presidente do IAF, e os Diretores Tolstoi Nolasco, Augusto Ferrari, Stephenson Cerqueira e Vladimir Morgado, este último na
condição de relator das propostas.
Vale registrar que reservamos a última reunião para discutir somente a redação do texto, no intuito de deixa-lo claro, conciso e com
conteúdo compreensível.
Fase 2: Proposições discutidas na Diretoria.
Vencida a Fase 1, o próximo passo foi abrir os debates para todos os componentes da diretoria, membros efetivos e vice-diretores,
Coordenador e Secretário do Conselho de Representantes.
Fase 3: Proposições discutidas no Conselho de Representantes e no Conselho Fiscal.
Fase 4: Proposições veiculadas no site do IAF.
Fase 5: Proposições a serem aprovadas pela Assembleia Geral.

2. Números.
No percorrer destas fases, foram estes os números alcançados:
Pesquisa em 55 estatutos de sindicatos, associações, sociedades, ordens e conselhos de diversos setores da vida civil, sendo:





16 entidades do fisco.
8 entidades de aposentados
11 das demais carreiras de estado (magistratura, MP etc.)
20 de outras profissões, inclusive da iniciativa privada.

Realizadas 9 reuniões dentro da comissão, num total de 9 x 3,5 horas = 31,5 horas de debates.
Mais 120 horas de estudos da comissão
Analisados 70 artigos, e respectivos parágrafos e incisos do nosso estatuto, num total de 43 páginas.
Na Fase 2, investimos 16 horas em reuniões e estimativamente 64 horas em estudos individuais.

3. Premissas:
Com o objetivo de dar ordenação aos debates e apresentação das propostas para a reforma sistêmica dos estatutos, os trabalhos foram
guiados pelas seguintes diretrizes:
3.1.

Participação Democrática do filiado.

Um dos principais eixos de condução das mudanças prendeu-se na ideia de conferir ampla interação do filiado na gestão do IAF.
Portanto, muitas sugestões gravitam em torno do intercâmbio do associado com os órgãos sociais. Isto se vê na expansão das competências
privativas da Assembleia Geral e na possibilidade do Auditor Fiscal poder participar para a Diretoria, Conselho de Representantes e
Conselho Fiscal os fatos que digam respeito a toda a categoria.
E na possibilidade do associado integrar comissões de trabalho criadas para defesa e valorização do Auditor Fiscal, a desenvolverem
atividades que possam satisfazer os objetivos sociais e coletivos dos nossos interesses.
Também os direitos e deveres dos associados foram ampliados, de sorte a propiciar para todos nós uma presença maior no Instituto,
tomando conhecimento e opinando sobre as questões que envolvem nossa carreira.
Dentro desta linha democrática, uma espécie de sistema de pesos e contrapesos foi criado para equilibrar a atuação dos órgãos sociais,
Diretoria, Conselho de Representantes, Conselho Fiscal e agora o Conselho Pleno. Todos a acompanharem e fiscalizarem a atuação de
todos, inclusive com a possibilidade de um órgão convocar a participação de qualquer membro de outro órgão para prestar informações.
E, como não poderia deixar de ser, todos debaixo da atuação da Assembleia Geral, composta pela vontade coletiva e soberana dos filiados.

A alternância da gestão também foi uma nota marcante nas propostas ora apresentadas. O objetivo é franquear a chance de qualquer
associado candidatar-se às eleições, sem permitir que um determinado grupo ou pessoas se eternizem na condução dos destinos da nossa
categoria.
As eleições ganharam igualmente esta nota democrática. O pleito eleitoral eletrônico e a definição mais clara do papel da Comissão
Eleitoral neste processo configuram bons exemplos desta preocupação.
3.2.

Transparência na atuação da entidade

Outra característica marcante da presente proposta foi a de dar transparência na atuação do Instituto.
É preciso que o Estatuto do IAF crie procedimentos no intuito de deixar o filiado constantemente a par das decisões tomadas pelos órgãos
sociais, dando-se divulgação do seu conteúdo através da mídia.
Uma boa demonstração desta diretriz é a proposta de atribuição para o Diretor Administrativo e Financeiro proceder à tomada de preços
para aquisição de bens ou serviços necessários à entidade.
3.3.

Modernização de procedimentos.

À vista de alguns estatutos elaborados recentemente, pesquisou-se muito a respeito de quais procedimentos mais modernos poderiam ser
usados para o funcionamento regular do Instituto.
Neste sentido, novas atribuições foram colacionadas para a Diretoria Executiva, agora com papeis diversificados e missões adaptadas à
realidade.

Processos de rotina, já arraigados ao cotidiano do Instituto, foram reavaliados e adaptados para os novos canais de comunicação, de sorte
que a velha fórmula presencial de participação do associado perdeu muito o seu significado, não só pelas facilidades da Internet, como
também em face da nova conduta de se evitar aglomerações, sobretudo em ambientes fechados.
Além das votações em geral, o pleito eleitoral teve tratamento especial e também deve passar por tal transformação, franqueando a
oportunidade para o associado poder deliberar remota e eletronicamente, sobretudo aqueles que possuem alguma dificuldade de locomoção.

3.4. Ênfase na valorização do Auditor Fiscal.
Como entidade representativa de carreira essencial ao funcionamento do Estado, a presente reforma visou estreitar as relações do IAF com
as demais entidades típicas de carreiras estatais, sem prejuízo do intercâmbio que deva sempre existir entre as organizações associativas.
A interface com a mídia mostra-se de fundamental importância para valorizar o Auditor Fiscal junto ao grande público e aos segmentos
formadores de opinião.
Daí ter havido um aprimoramento na atuação da Diretoria de Comunicação, cada vez mais estratégica para elevar o nome do Auditor Fiscal
junto à sociedade, no propósito de aculturar no cidadão a certeza da importância assumida pelo Auditor Fiscal no desenvolvimento das
finanças públicas em nosso Estado.

3.5.

Consulta a outros estatutos.

Como se viu nos números atrás apresentados, muitos estatutos foram consultados, inclusive os elaborados mais recentemente, no sentido
de apreender que normas estavam sendo pensadas por diversos segmentos da sociedade organizada. A inspiração na diversidade foi a
palavra de ordem aqui adotada.
Foi dos estatutos das sociedades anônimas que se extraiu a ideia de se criar uma Diretoria Executiva, mais moderna, mais ágil, mais focada
na colegialidade, ou seja, buscando sempre dar força às deliberações coletivas, e não deste ou daquele membro de órgão social.
Foi dos estatutos das associações das demais carreiras de Estado que algumas marcas foram replicadas, com as devidas adaptações, a
exemplo da força política e econômica que se deve dar a uma organização associativa que pretenda proteger os interesses do Auditor
Fiscal.
Foi dos estatutos de outras categorias fiscais tributárias que se procurou dar o devido realce às prerrogativas típicas da atividade fiscal, de
auditoria e controle, de adaptação à tecnologia da informação, de gerenciamento das finanças públicas, de arrecadação e recuperação dos
créditos tributários.
Outros diplomas de carreiras fiscais não tributárias foram igualmente consultados, no intuito de absorver o caráter da fiscalidade existente
neste setor e aproveitá-la para aprimorar a representatividade do nosso Instituto.
Foi dos estatutos dos aposentados que se buscou uma inspiração adicional para dar o tratamento adequado ao Auditor Fiscal aposentado,
além dos seus dependentes, tarefa incorporada pelo IAF nesta gestão e desempenhada por todos os dirigentes, especialmente pela Diretoria
para Assuntos de Aposentadoria e Pensão. Cada vez mais o colega aposentado vem engrossando fileiras no nosso Instituto e uma dedicação
singular deve ser dada a ele, que vive um momento tão especial na sua trajetória.

Foi dos estatutos de outros segmentos, alguns deles sem nenhuma relação com o fisco, que se buscou a diversidade. A título de curiosidade,
até o estatuto dos tradutores foi compulsado, dentro do qual se extraiu a ideia de preservação da ética profissional como conduto para o
comportamento do filiado.
Todas estas pesquisas foram feitas, mas nunca se esquecendo que a nossa categoria tem as suas especificidades, únicas e diferentes de
qualquer outra classe de servidores públicos, à luz do contexto político-sindical em que se insere. Nunca perdemos de vista este horizonte
– e esta foi a nota máxima para estudo da presente reforma.
Um excelente gesto nesta direção, no intento de se manter a originalidade de funcionamento do nosso Instituto, foi continuar prestigiando
o nosso Conselho de Representantes.
3.6.

Comedimento das despesas e controle das receitas.

Outra vertente importante nesta reforma foi dar conformação à estruturação financeira do IAF, notadamente no que concerne ao controle
das despesas e receitas.
Dentre as propostas, destaca-se a necessidade de qualquer filiado – dirigente ou não dirigente – prestar contas dos gastos em eventos
custeados pelo Instituto, a propósito de contribuir para os interesses coletivos da categoria.
Por outro lado, as receitas estão sendo amoldadas para as necessidades da organização, abrindo-se a possibilidade de outras receitas
diferentes das contribuições dos associados serem dimensionadas, a exemplo daquelas originadas de cursos oferecidos pela entidade.
3.7.

Observância da técnica jurídica.

Como não poderia ser diferente, primou-se pela técnica jurídica neste esforço de se alterar o estatuto. Evidentemente, toda proposição feita
passou pela análise de haver ferimento a dispositivo constitucional ou infraconstitucional, designadamente quanto à disciplina estabelecida
nos arts. 53 e seguintes do Código Civil vigente.

Além disto, alguns pequenos ajustes foram efetuados, como o que previa ser de competência da Diretoria Jurídica mover as ações judiciais
pertinentes quando, na verdade, esta é uma competência legal da entidade.
Sabe-se que o estatuto é lido por muitas pessoas e esta conformação se faz obrigatória, até para fazer surtir os efeitos jurídicos desejados
para cada norma estatutária alterada.
3.8.

Simplificação da linguagem e objetivação das regras.

Todo o esforço da reforma visou entregar para o associado um texto simples, de fácil compreensão, com regras objetivas e bem explicadas,
conquanto se tivesse o cuidado de não ser simplório, tampouco cometer inconsistências.
Muitas questões novas precisaram ser postas, com desdobramentos e detalhamentos que poderiam causar dúvidas de interpretação, situação
agravada acaso fosse adotada uma linguagem rebuscada.
Traga-se ilustrativamente a hipótese de renovação dos membros da diretoria. Viu-se a necessidade de transformar um parágrafo em dois
parágrafos para que a mensagem fosse entendida corretamente.
Por outro lado, vale salientar que inexiste regra perfeita, que não permita algum tipo de viés interpretativo. Mas foi no intuito de reduzir
as dubiedades e inseguranças que o trabalho foi desenvolvido.

3.9.

Garantia do contraditório e da ampla defesa.

É da natureza da democracia homenagear-se o contraditório, fazendo frutificar um ambiente respeitoso e empático de discussão, onde as
ideias sejam expostas com liberdade, responsabilidade e guiado pelo expressar de pensamentos.
Nesta linha, algumas regras foram criadas para que os colegiados sociais do IAF desenvolvessem seus debates de modo a permitir que os
contrários fossem oportunizados, com vistas a obter a melhor solução para os temas envolvidos.
Daí ter se adotado algumas condições para a fluência das reuniões promovidas pelo órgãos sociais, dentro de uma linha seguida em outros
estatutos, sem contudo pender para os casuísmos.
Aqui tem realce o capítulo reservado às penalidades e o processo de defesa do associado, no qual se procurou objetivar as condutas tidas
como ilícitas e o processo respectivo de apreciação, fórum em que se prestigiou o exercício do amplo direito de defesa do filiado, sempre
preservando-se a Assembleia Geral como última instância apreciadora da proposição sancionatória.
Diga-se de passagem que as questões relacionadas ao tema estavam dispersas no estatuto, em diversos dispositivos e títulos, de sorte que
haveria a necessidade de consolidá-las num único capítulo.

3.10. Formato estético.
Embora se saiba que para efeito de apresentação das alterações estatutárias deva ser seguida uma liturgia jurídica, um conjunto de
formalidades para que as suas inovações estatutárias sejam admitidas no cartório competente, nada impede que seja produzida uma versão
cosmética do seu conteúdo para efeito de publicação na mídia, notadamente no sítio eletrônico da entidade.

Neste pensar, tem-se como certo que, além de ser produzida uma versão formal, será entregue à categoria uma versão mais amigável, com
exposição de motivos e inserção de um pequeno sumário, com formato customizado e de leitura esteticamente agradável, muito na linha
trilhada por outras organizações, em especial as sociedades anônimas.

4.

Índice do presente texto.

Dentro deste fio de raciocínio, aproveita-se a ideia para também nesta proposição de reforma ser incluído no final do texto um pequeno
índice, para fins de facilitação da consulta, seguindo a lógica do atual estatuto.

5.

Compreensão do texto.

Somente com o objetivo de melhor visualizar as proposições de reforma, optou-se por primeiro apresentar o texto atual para logo em
seguida mostrar o texto proposto, em alguns casos acompanhado de justificativas, quadros demonstrativos e Anexos.
Após completada a Fase 2, segue o quadro consolidado das propostas aprovadas pela Diretoria:

Estatuto Social – Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia – IAF
Texto original
TÍTULO I – DA INSTITUIÇÃO
CAPÍTULO I
Da Denominação, Natureza, Sede, Foro
e Prazo de Duração
Art. 1º. O Instituto dos Auditores Fiscais
do Estado da Bahia, fundado em 08
(oito) de junho de 2006, também
designado pela sigla IAF, sob a forma de
associação, sem fins lucrativos, sede e
foro na cidade de Salvador, Capital do
Estado da Bahia, na Rua Dr. José Peroba,
nº 325, Edifício Elite Comercial, salas
601 e 602, bairro do Stiep, CEP 41770790, é constituído de Auditores Fiscais
da Secretaria da Fazenda do Estado da
Bahia, na forma prevista neste Estatuto.

Proposta
TÍTULO I – DA INSTITUIÇÃO
CAPÍTULO I
Da Denominação, Natureza, Sede,
Foro e Prazo de Duração
Art. 1º. O Instituto dos Auditores
Fiscais do Estado da Bahia, fundado
em 08 (oito) de junho de 2006,
também designado pela sigla IAF, sob
a forma de associação, sem fins
lucrativos, sede e foro na cidade de
Salvador, Capital do Estado da Bahia,
na Rua Dr. José Peroba, nº 325,
Edifício Elite Comercial, salas 601 e
602, bairro do Stiep, CEP 41770-790, é
constituído de Auditores Fiscais da
Secretaria da Fazenda do Estado da
Bahia, na forma prevista neste
Estatuto.
§ 1º. O prazo de duração do IAF é § 1º. O prazo de duração do IAF é
indeterminado.
indeterminado.
§ 2º. Pode ser usado também o nome
REVOGADO
fantasia IAF Sindical para referir-se ao
IAF
CAPÍTULO II
CAPÍTULO II
Dos Objetivos Sociais e Da Finalidade
Dos Objetivos Sociais e Da Finalidade
Art. 2º – O IAF possui caráter de entidade
sindical,
autônoma
e
democrática,
representante dos Auditores Fiscais da
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia,
cujos fundamentos são os compromissos
com a melhoria das condições de trabalho e
salarial dos seus representados, a defesa da
independência
e
autonomia
da
representação sindical e a luta por uma
sociedade mais igualitária, justa e
democrática.

Art. 2º - O IAF possui caráter de entidade
sindical, associativa, autônoma e
democrática, fundamentado em ato
normativo federal que o qualifica como
único representante dos Auditores Fiscais
da Secretaria da Fazenda do Estado da
Bahia, e tem como base de atuação todo
o território baiano, assentado nos
seguintes fundamentos:

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido
Mantido
Mantido
Mantido
Endereço atual já foi alterado pela AG

Mantido

Mantido
Mantido
Alterado

Texto original

Proposta

I- Compromisso com a melhoria das
condições
de
trabalho
e
remuneratórias
dos
seus
representados.

Art. 3º. O IAF tem por finalidades:

I – promover e intensificar a união
dos Auditores Fiscais do Estado da
Bahia no sentido de assegurar a
cooperação e a solidariedade;
II – congregar e estimular os
Auditores Fiscais do Estado da Bahia
para a necessidade de permanente
vigilância na defesa dos direitos,
interesses e prerrogativas da classe;
III – defender os direitos, interesses,
prerrogativas profissionais e a
reputação da classe de Auditor Fiscal
do Estado da Bahia nos limites das
finalidades institucionais, podendo
fazê-lo em juízo ou fora dele;
IV – colaborar com outras entidades
representativas profissionais em todas as
questões relacionadas aos interesses da
Administração Tributária e Financeira, do
Direito Público, em especial os Direitos
Tributário e Financeiro, Ciências Contábeis e
demais áreas correlatas;

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado

II- Defesa e preservação da
independência,
exclusividade
e
autonomia da representação única dos
interesses do Auditor Fiscal do Estado
da Bahia.
III- Luta por uma sociedade mais
igualitária, justa e democrática.
Art. 3º. O IAF tem por finalidades:

Acrescentado

I – promover e intensificar a união
dos Auditores Fiscais do Estado da
Bahia no sentido de assegurar a
cooperação e a solidariedade;
II – congregar e estimular os
Auditores Fiscais do Estado da
Bahia para a necessidade de
permanente vigilância na defesa
dos
direitos,
interesses
e
prerrogativas da classe
III – defender os direitos,
interesses,
prerrogativas
profissionais e a reputação da
classe de Auditor Fiscal do Estado
da Bahia nos limites das finalidades
institucionais, podendo fazê-lo em
juízo ou fora dele;

Mantido

IV – colaborar com outras entidades
representativas profissionais em todas as
questões relacionadas aos interesses da
Administração Tributária e Financeira, do
Direito Público, em especial os Direitos
Tributário e Financeiro, Ciências Contábeis
e demais áreas correlatas;

Mantido

Acrescentado

Mantido

Mantido

Texto original

Proposta

V – efetuar pesquisas, investigações,
estudos econômicos e jurídicos em
matérias relativas aos ingressos e
gastos públicos assim como sua
incidência
sobre
o
sistema
econômico e social e à análise das
estatísticas tributárias;

V
–
efetuar
pesquisas,
investigações, estudos econômicos
e jurídicos em matérias relativas
aos ingressos e gastos públicos
assim como sua incidência sobre o
sistema econômico e social e à
análise das estatísticas tributárias;

Mantido

VI – cooperar para o bom funcionamento
das instituições e órgãos públicos que
tratem de matérias relacionadas à
Administração Tributária e Financeira, ao
Direito Público, bem assim aos Direitos
Tributário e Financeiro, às Ciências
Contábeis e demais áreas correlatas;

VI – cooperar para o bom
funcionamento das instituições e
órgãos públicos que tratem de
matérias relacionadas à Administração
Tributária e Financeira, ao Direito
Público, bem assim aos Direitos
Tributário e Financeiro, às Ciências
Contábeis e demais áreas correlatas;
VII – promover o desenvolvimento de
relações de cooperação com outros
centros, institutos, escolas de
Administração Pública, Universidades,
instituições, organismos e outras
entidades
de
Administração
Financeira, nacionais e internacionais,
em estudos e investigação sobre
sistemas tributários e gastos públicos;

Mantido

VIII – organizar, promover, realizar e
apoiar estudos, análises, pesquisas,
cursos, congressos, seminários, simpósios
e outros tipos de empreendimentos sobre
temas e conteúdos relacionados com os
seus objetivos e de seus associados;
IX – prestar assistência e colaboração aos
órgãos
da
Administração
Pública
encarregados de convocar as provas de
acesso para a seleção de funcionários
adstritos à carreira fiscal com funções de
arrecadar e fiscalizar tributos, administrar
e gerir a Fazenda Pública;

Mantido

VII – promover o desenvolvimento de
relações de cooperação com outros
centros,
institutos,
escolas
de
Administração Pública, Universidades,
instituições, organismos e outras
entidades de Administração Financeira,
nacionais e internacionais, em estudos e
investigação sobre sistemas tributários e
gastos públicos;
VIII – organizar, promover, realizar e apoiar
estudos, análises, pesquisas, cursos,
congressos, seminários, simpósios e outros
tipos de empreendimentos sobre temas e
conteúdos relacionados com os seus
objetivos e de seus associados;

IX – prestar assistência e colaboração aos
órgãos da Administração Pública
encarregados de convocar as provas de
acesso para a seleção de funcionários
adstritos à carreira fiscal com funções de
arrecadar
e
fiscalizar
tributos,
administrar e gerir a Fazenda Pública;

Justificativa

Esclarecimentos

Mantido

Mantido

Texto original
X – colaborar para a formação de pessoal
em matérias específicas da Fazenda
Pública, incluindo as técnicas de
administração e gestão financeira e
tributária, de orçamento e gasto público,
assim como as demais atividades
formativas que lhe sejam solicitadas,
elaborando,
para
tanto,
os
correspondentes
programas
de
qualificação a médio e longo prazo;
XI – promover a edição e difusão de
publicações relacionadas com a
atividade própria do IAF para o melhor
cumprimento das suas competências;
XII – defender a investidura em cargo ou
emprego público, inclusive de Auditor
Fiscal, na forma prevista no inciso II do
art. 37 da Constituição Federal.

Proposta
X – colaborar para a formação de
pessoal em matérias específicas da
Fazenda Pública, incluindo as técnicas
de administração e gestão financeira e
tributária, de orçamento e gasto
público, assim como as demais
atividades formativas que lhe sejam
solicitadas, elaborando, para tanto, os
correspondentes
programas
de
qualificação a médio e longo prazo;
XI – promover a edição e difusão de
publicações relacionadas com a
atividade própria do IAF para o melhor
cumprimento das suas competências;
XII – defender a investidura em cargo
ou emprego público, inclusive de
Auditor Fiscal, na forma prevista no
inciso II do art. 37 da Constituição
Federal.
XIII - Cumprir o papel social de zelar e
acompanhar as receitas públicas
arrecadadas pelo Estado da Bahia,
adequando-as à legislação vigente,
especialmente
a
financeira
e
tributária, e adotando todas as
medidas judiciais e extrajudiciais que
assegurem o seu fiel cumprimento.
XIV- Empreender estudos no sentido
de, na área da educação fiscal, criar
entidade de ensino focada neste tema,
a ser aprovada em Assembleia Geral;

Parágrafo único. É vedada ao IAF a prática de
atividades político-partidárias e religiosas, ou
qualquer outra atividade estranha aos seus
objetivos e nem lhes serão imputáveis as
ideologias ou atividades pessoais de seus
associados.

Parágrafo único. É vedada ao IAF a prática
de atividades político-partidárias e
religiosas, ou qualquer outra atividade
estranha aos seus objetivos e nem lhes
serão imputáveis as ideologias ou
atividades pessoais de seus associados.

Texto original

Proposta

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido

Mantido

Mantido

Acrescentado

Acrescentado

Mantido

Justificativa

Esclarecimentos

CAPÍTULO III
Do quadro associativo

CAPÍTULO III
Do quadro associativo

Art. 4º. O IAF é composto das seguintes
categorias de associados:

Art. 4º. O IAF é composto das seguintes
categorias de associados:

I – fundador;

I – fundador;

II – efetivo.

II – efetivo;
III – especial.

§ 1º. Define-se, como associado fundador, o
Auditor Fiscal do Estado da Bahia, que colaborou
e compareceu à Assembléia que autorizou a
criação do IAF, além dos que compareceram à
Assembléia que aprovou a sua criação,
juntamente com este Estatuto, desde que tenham
atendido às formalidades constantes no parágrafo
3º deste artigo.
§ 2º. São associados efetivos todos os Auditores
Fiscais do Estado da Bahia, cujas adesões tenham
sido aprovadas pela Diretoria do IAF, que lhes
conferirá essa prerrogativa em consonância com
as disposições do presente Estatuto.

§ 3º. Fica fixado o prazo máximo de 30 dias, a
contar da data da Assembléia que aprovou este
estatuto, para que os Auditores Fiscais do Estado
da Bahia, alinhada no § 1º deste artigo,
apresentem as respectivas propostas de inscrição
de associados, na forma do artigo 5º.

§ 1º. Define-se, como associado fundador, o
Auditor Fiscal do Estado da Bahia, que
colaborou e compareceu à Assembleia que
autorizou a criação do IAF, além dos que
compareceram à Assembleia que aprovou a sua
criação, juntamente com este Estatuto, desde
que tenham atendido às formalidades
constantes no parágrafo 3º deste artigo.
§ 2º. São associados efetivos todos os Auditores
Fiscais do Estado da Bahia, ativos e
aposentados, cujas adesões tenham sido
aprovadas pela Diretoria Executiva do IAF, que
lhes conferirá essa prerrogativa em
consonância com as disposições do presente
Estatuto.
§ 3º. São associados especiais os pensionistas
previdenciários de Auditores Fiscais do Estado
da Bahia falecidos, cujas adesões tenham sido
aprovadas pela Diretoria Executiva do IAF, que
lhes conferirá essa prerrogativa em
consonância com as disposições do presente
Estatuto.

§ 4º. Fica fixado o prazo máximo de 30
dias, a contar da data da Assembleia que
aprovou este estatuto, para que os
Auditores Fiscais do Estado da Bahia,
alinhada no § 1º deste artigo, apresentem
as respectivas propostas de inscrição de
associados, na forma do artigo 5º.

Mantido
Mantido
Mantido
Mantido
Mantido
Acrescentado
Mantido

Alterado

Alterado

Antigo §3 foi renumerado para §4º com Acrescentado
mesmo teor, para dar sequência lógica ao
novo §3º

Art. 5º. A inscrição do associado efetivo darse-á mediante o preenchimento de
formulário próprio por parte do
interessado, sendo o requerimento
direcionado ao Presidente, cabendo à
Diretoria, através de deliberação, aprovar
ou rejeitar a proposta.

Art. 5º. A inscrição do associado efetivo e
do associado especial dar-se-á mediante
preenchimento de formulário próprio,
sendo o requerimento direcionado ao
Presidente,
cabendo
à
Diretoria
Executiva, através de deliberação,
aprovar ou rejeitar a proposta.

Texto original

Proposta
§1º No momento da sua inscrição, o
candidato a filiado deverá pagar um
valor a título de contribuição
patrimonial ou joia, cujo valor total e
número máximo de parcelas serão
definidos pela Assembleia Geral,
cabendo pedido de parcelamento
conforme procedimentos descritos em
resolução de Diretoria Executiva.
§2º em caso Auditor Fiscal recémnomeado para este cargo efetivo,
ficará ele isento do pagamento da
contribuição patrimonial ou joia se
efetivar a filiação noventa (90) dias
após a posse e pagará a mensalidade
proporcionalmente
reduzida
à
gratificação fiscal (GF) percebida
durante a fase de treinamento
preparatório para iniciar as suas
atividades, enquanto perdurar esta
situação.

§3º As contribuições devidas pelo
filiado serão cobradas através de
desconto em folha de pagamento
e, na impossibilidade de ser feita
desta forma, serão cobradas
através de débito em conta
bancária ou, excepcionalmente,
boleto ou ainda qualquer outra

Alterado

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado
Definição de joia: [Por Extensão] Valor
pago no momento em que se é admitido
como sócio em clubes ou associações.

Acrescentado

Acrescentado

modalidade
de
pagamento,
acrescidas de encargos, quando
cabíveis, conforme definido em
resolução de Diretoria Executiva.
Art. 6º. A proposta de admissão recusada
não poderá ser objeto de nova
apresentação antes de transcorridos 6 (seis)
meses da rejeição.

Art. 6º. A proposta de admissão recusada
não poderá ser objeto de nova
apresentação antes de transcorridos 6
(seis) meses da rejeição.

Texto original

Proposta

Art. 7º. Aprovada a admissão de novo
associado, o mesmo receberá uma carteira
de identificação, atestando sua condição de
partícipe do IAF

Art. 7º. Aprovada a admissão de novo
associado, o mesmo receberá uma
carteira de identificação, atestando sua
condição de partícipe do IAF

CAPÍTULO IV
Dos Direitos e deveres dos associados
Art. 8º. São direitos dos associados:
I – votar e ser votado para os cargos de
Diretoria e Conselhos nos termos deste
Estatuto;
II – propor a admissão de associados e a
aplicação de penalidades;
III – participar das Assembléias Gerais,
Ordinárias ou Extraordinárias, discutindo
e votando matérias de interesse da
entidade;
IV – oferecer sugestões à Diretoria na
defesa do interesse da classe e para
aperfeiçoamento das instituições ou
órgãos públicos;
V – utilizar-se dos serviços oferecidos
pelo IAF;
VI – identificar-se como associado,
gozando de todos os direitos inerentes a
essa condição e ao que seu título
estabelecer;

Mantido

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido

CAPÍTULO IV
Mantido
Dos Direitos e deveres dos
Mantido
associados
Art. 8º. São direitos dos associados:
Mantido
I – votar e ser votado para os cargos de O termo “nos termos deste Estatuto” era Alterado
Diretoria Executiva e Conselhos, vago e impreciso.
ressalvadas as vedações previstas
neste
Estatuto,
existentes
no
momento de cada eleição;
II – propor a admissão de associados e
Mantido
a aplicação de penalidades;
III – participar das Assembleias Gerais,
Mantido
Ordinárias
ou
Extraordinárias,
discutindo e votando matérias de
interesse da entidade;
IV – oferecer sugestões à Diretoria
Mantido
Executiva na defesa do interesse da
classe e para aperfeiçoamento das
instituições ou órgãos públicos;
V – utilizar-se dos serviços oferecidos
Mantido
pelo IAF;
VI – identificar-se como associado,
Mantido
gozando de todos os direitos inerentes
a essa condição e ao que seu título
estabelecer;

VII – apresentar, discutir e votar teses e
trabalhos nas reuniões convocadas para
tal fim;
VIII – interpor recursos perante a
Assembléia Geral em face de atos de
quaisquer de seus órgãos contrários às
disposições estatutárias;

VII – apresentar, discutir e votar teses
e trabalhos nas reuniões convocadas
para tal fim;
VIII – interpor recursos perante a
Assembleia Geral em face de atos de
quaisquer de seus órgãos contrários às
disposições estatutárias;

Texto original
IX – propor projetos destinados à
elaboração
de
estudos,
cursos,
seminários e treinamentos técnicos,
voltados ao interesse da classe e/ou da
sociedade;
X – solicitar a qualquer tempo a sua
desfiliação do IAF.

Proposta
IX – propor projetos destinados à
elaboração de estudos, cursos,
seminários e treinamentos técnicos,
voltados ao interesse da classe e/ou da
sociedade;
X – solicitar a qualquer tempo a sua
desfiliação do IAF.
XI - Ser assistido como filiado, na
defesa de seus interesses coletivos ou
individuais relacionados ao exercício
da função, prerrogativas e atribuições,
diretamente ou por meação ou
sucessão;
§1º O associado em atraso por mais de
30 dias com suas obrigações
pecuniárias perante o IAF não poderá
gozar dos direitos previstos neste
artigo
§2º O direito de voto não pode ser
exercido por procuração.
§3º Ao associado especial é vedado
votar e ser votado nas assembleias e
eleições da entidade.
Art. 9º. São deveres dos associados:
I – observar os preceitos éticos e as
disposições estatutárias, bem como as
deliberações da Assembleia Geral e
orientações ou resoluções da Diretoria
Executiva do IAF;

Parágrafo único. O associado em atraso
por mais de 30 dias com suas obrigações
pecuniárias perante o IAF não poderá
gozar dos direitos previstos neste artigo.

Art. 9º. São deveres dos associados:
I – observar os preceitos éticos e as
disposições estatutárias, bem como as
deliberações da Assembléia Geral e
orientações ou resoluções da Diretoria
do IAF;

Mantido
Mantido

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido

Mantido
Acrescentado

Renumerado

Acrescentado
Acrescentado
Mantido
Mantido

II – comparecer às reuniões e
Assembléias Gerais promovidas pelo
IAF;
III – cooperar com as atividades
desenvolvidas
pelo
IAF,
principalmente através de sua
contribuição intelectual;

II – comparecer às reuniões e
Assembleias Gerais promovidas
pelo IAF;
III – cooperar com as atividades
desenvolvidas
pelo
IAF,
principalmente através de sua
contribuição intelectual;

Texto original

Proposta

IV – zelar pelo bom nome do IAF;

IV – zelar pelo bom nome do IAF;

V – exercer, salvo justo motivo, os cargos V – exercer, salvo justo motivo, os
e funções para os quais for eleito ou cargos e funções para os quais for
nomeado;
eleito ou nomeado;

VI – pagar pontualmente
contribuição devida.

a VI – pagar pontualmente as
mensalidades, contribuições e
quaisquer outros débitos para com
a entidade.

Mantido

Mantido

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido
Mantido
Alterado

VII - Comunicar à Secretaria da
entidade, por escrito, e-mail, SMS ou
formulário eletrônico as alterações de
dados cadastrais, especialmente o
nome, estado civil, mudanças de
residência ou de endereço para
contato.
VIII - Fornecer, quando solicitado,
informações
indispensáveis
à
organização e o bom andamento dos
serviços da entidade, nos interesses
coletivos do Auditor Fiscal do Estado
da Bahia, ressalvada questão que deva
resguardar em virtude de sigilo
profissional;
IX – Zelar pelo patrimônio da entidade;

Acrescentado

X – Acolher os representantes do IAF
nas unidades fazendárias de trabalho;

Acrescentado

Acrescentado

Acrescentado

CAPÍTULO V
Das penalidades

XI – Tratar os representantes do IAF e
Acrescentado
demais Auditores Fiscais com
compostura e urbanidade.
CAPÍTULO V
Mantido
Adaptação, consolidação e ampliação dos Alterado
Das penalidades e da defesa do
atuais arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 38, 42,
associado
§2º, 43, §1º e 54 do estatuto.
Consideradas as condutas como ações, logo
substituídos os substantivos por verbos.

Art. 10. Aos associados, que infringirem as
normas do presente Estatuto, serão
aplicadas as seguintes penalidades:

Art. 10. Aos associados que infringirem as
normas do presente Estatuto, serão
aplicadas as seguintes penalidades:

Texto original
I – advertência;
II – suspensão;
III -desfiliação;
IV – exclusão.

Proposta
I – advertência;
II – suspensão;
III -desfiliação;
IV – exclusão;
V- destituição.
Parágrafo único - As sanções serão
aplicadas
e
comunicadas
ao
interessado na forma escrita e deverão
constar dos assentamentos do
associado após a decisão definitiva.
Seção I – Hipóteses de aplicação
Advertência
Art. 11. A pena de advertência será
aplicada ao associado que praticar as
seguintes condutas:
I – violar preceitos éticos

Parágrafo único. As sanções devem
constar dos assentamentos do associado
após a decisão definitiva.

Art. 11. A pena de advertência será
aplicada ao associado nas seguintes
hipóteses:
I – violação da ética profissional ou
transgressão de dispositivo deste
Estatuto;
II – prática de ato censurável ou falta de II – transgredir as disposições deste
decoro no exercício da profissão de Estatuto que não justifiquem aplicação
Auditor Fiscal;
de penalidade mais grave;
III – praticar ato censurável ou que
configure falta de decoro no exercício
da profissão de Auditor Fiscal;

Mantido
Justificativa

Esclarecimentos
Mantido
Mantido
Mantido
Mantido
Acrescentado
Alterado

Acrescentado
Acrescentado
Alterado
Alterado
inciso I desdobrado em 2 incisos porque Alterado
preveem 2 condutas diferentes
Renumerado já que o inciso I se desdobrou Acrescentado
em inciso I e II

IV - deixar de observar as deliberações
da Assembleia Geral ou os atos
decisórios e normativos proferidos
pela Diretoria Executiva, Conselho de
Representantes, Conselho Fiscal e
Conselho Pleno.
Suspensão
Art. 12. A pena de suspensão, não Art. 12. A pena de suspensão, não
superior a três meses, será aplicada ao superior a três meses, será aplicada
associado que:
ao associado que:

Acrescentado

I – reincidir em falta pela qual tenha I – reincidir em falta pela qual tenha
sido advertido;
sido advertido;

Mantido

Texto original
II – desacatar deliberação da Diretoria ou
da Assembléia Geral, ou desrespeitar os
integrantes dos órgãos do IAF no
exercício de suas funções;

Proposta

Acrescentado
Mantido

Justificativa

Esclarecimentos

II –Praticar atos ofensivos à honra ou
imagem dos integrantes dos órgãos do IAF,
incidindo em igual pena as ofensas de
mesma
natureza
dirigidas
aos
colaboradores e prestadores de serviços
da entidade, quando estes estiverem no
exercício de suas funções;

Alterado

III – Ofender associado, verbalmente ou III – Ofender outro associado,
por escrito, por motivo de ordem verbalmente ou por escrito, por
profissional, salvo os casos sub-judice.
motivo de ordem profissional ou
quando este estiver no exercício de
suas prerrogativas estatutárias, salvo
os casos que estiverem sub-judice.

Alterado

IV - Na qualidade de membro da Diretoria
Executiva que esteja exercendo a
titularidade, faltar, injustificadamente, a
cinco (5) reuniões consecutivas da
Diretoria Executiva ou a três (3)
Assembleias Gerais consecutivas.

V- Na qualidade de membro do Conselho
Fiscal, do Conselho Pleno e do Conselho de
Representantes, faltar, injustificadamente,
a três (3) reuniões, consecutivas ou não.

Adaptado do atual art. 38. Como está prevista
para estes casos primeiro a suspensão, não
seria justo o membro da Diretoria Executiva
sofrer primeiro a pena de suspensão e os
membros dos demais órgãos já se submeterem
logo à destituição. Ademais, é mais razoável
iniciar-se a sanção da falta com suspensão. A
pena de destituição está prevista na
reincidência.
Adaptado do atual art. 42, § 2º, visto que não
seria razoável aplicar logo a destituição, tendo
em vista a gravidade desta pena, que deverá
ser antecedida de suspensão. A pena de

Acrescentado

Acrescentado

VI- Na qualidade de membro da Diretoria
Executiva responsável pela gestão contábil
e financeira do IAF, quando não
apresentar, tempestivamente e sem
motivo justificável, as peças contábeis e
financeiras e os competentes documentos
que integram a prestação de contas ou,
quando exigido, recusar-se a fazê-lo ou
puser obstáculos para que isso ocorra.
Parágrafo único – A pena referida no “caput”
deste artigo será de suspensão de todos os
direitos previstos no art. 8º, com exceção do seu
inciso X.

Parágrafo único – A pena referida no “caput”
deste artigo será de suspensão de todos os
direitos previstos no art. 8º, com exceção do
seu inciso X.

Texto original

Proposta
Desfiliação
Art. 13.
Aplica-se a pena de
desfiliação ao associado que deixar de
pagar, contínua ou alternadamente,
as suas contribuições estatutárias,
pelo período de três (03) meses,

Art. 13. O associado que deixar de
pagar as suas contribuições pelo
período de 03 (três) meses, poderá
sofrer a pena de desfiliação, aplicada
pela Diretoria, desde que tenha sido
previamente comunicado para
quitação do débito no prazo de cinco
dias a contar do recebimento da
comunicação.
Parágrafo único – É assegurado o direito
de pleitear o reingresso ao associado
desfiliado, desde que efetue o
pagamento de seu débito e atenda ao
disposto no artigo 5º.

§ 1º. A pena de desfiliação será
aplicada pela Diretoria Executiva,
através de Resolução, proposta pelo
Diretor Administrativo e Financeiro,
desde que o associado inadimplente
com a contribuição estatutária tenha
sido previamente comunicado para
quitação do débito no prazo de cinco
dias, a contar do recebimento da
comunicação,
e
não
tenha

destituição está prevista na reincidência.
Ademais, é mais razoável iniciar-se a sanção da
falta com suspensão. A pena de destituição
está prevista na reincidência.
Adaptado do atual art. 43, § 1º, visto que não
seria razoável aplicar logo a destituição, tendo
em vista a gravidade desta pena, que deverá
ser antecedida de suspensão. A pena de
destituição está prevista na reincidência.

Acrescentado

Mantido

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado
Alterado

Alterado
O artigo deixou de ter um parágrafo
único e agora tem três parágrafos.

Texto original
Art. 14. A pena de exclusão será
aplicada ao associado que:
I – reincidir em falta pela qual tenha sido
suspenso;
II – agir de forma deliberada contra os
interesses do IAF.

Parágrafo
único.
Ao
associado,
submetido à pena de exclusão na forma
deste artigo, fica assegurada a
apresentação de nova proposta de
filiação, decorridos 03 (três) anos após a
aplicação da referida pena.

apresentado justificativa convincente
do seu inadimplemento.
§ 2º – Sem prejuízo da aplicação da
pena prevista no caput deste artigo, as
contribuições
estatutárias
não
adimplidas serão objeto de cobrança,
através dos procedimentos a serem
definidos em Resolução da Diretoria
Executiva;
§ 3º - É assegurado ao associado o
direito de pleitear o reingresso que
tenha incorrido na pena de desfiliação,
desde que:
I - efetue o pagamento de seu débito,
acrescido dos encargos legais;
II - atenda ao disposto no artigo 5º.
Proposta
Justificativa
Exclusão.
Art. 14. A pena de exclusão será
aplicada ao associado que:
I – reincidir em falta pela qual tenha
sido suspenso;
II- praticar ato ou assumir conduta O inciso II atual é muito genérico e requer
omissiva, por dolo, que desrespeite as objetivação para comportar penalidades.
finalidades previstas no art. 3º deste
estatuto ou que coloquem em risco a
existência da entidade.
III – for exonerado, a bem do serviço
público, em decisão judicial transitada
em julgado.
§ 1º - Ao associado, submetido à pena
de exclusão na forma prevista nos
incisos I e II deste artigo, fica
assegurada a apresentação de nova
proposta de filiação, decorridos três
(03) anos após a aplicação da referida
pena.

Acrescentado

Acrescentado

Acrescentado
Acrescentado
Esclarecimentos
Acrescentado
Mantido
Mantido
Alterado

Acrescentado
Alterado.
Deixou de ser parágrafo único pois agora
o artigo terá dois parágrafos.

§ 2º - Na hipótese da pena de exclusão
ter sido aplicada em razão do previsto
no inciso III deste artigo, o interessado
poderá requerer o seu reingresso no
IAF, se a exoneração a bem do serviço
público for revista por decisão
transitada em julgado em ação
rescisória ou revisão criminal.
Destituição
Art. 15. As penas de advertência e
suspensão serão aplicadas pela Diretoria
sendo assegurado o direito à ampla defesa,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
ciência pessoal ou por via postal com Aviso
de Recebimento (AR).

Texto original

Art. 15. Independente das ações
judiciais cabíveis, o membro do
Conselho de Representantes, Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal está sujeito
à perda do mandato por decisão da
Assembleia Geral, quando:
Proposta
I – praticar malversação ou dilapidação do
patrimônio social;
II- adotar conduta ou ter adotado conduta
por ação ou omissão que contrarie os
fundamentos e finalidades previstos nos
arts. 2º e 3º deste estatuto.
III – abandonar o cargo, assim considerado
quando deixar de cumprir todas as
atribuições para ele previstas;
IV –
deixar de pertencer ao quadro
associativo do IAF;
V – for exonerado, a bem do serviço
público, em decisão judicial transitada em
julgado.
VI- Passar a exercer qualquer cargo de
provimento temporário ou de confiança
no serviço público federal, estadual ou
municipal.
VII- Reincidir na aplicação de pena de
suspensão do mandato, por falta
injustificada ou por não ter atendido
solicitação do Conselho Fiscal, nas

Acrescentado

Acrescentado
Adaptação dos arts. 42, § 2º, art. 43, § 1º,
e 54
Alterado
Adaptado do antigo artigo 54, alterando
a pluralização de condutas.
Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado – migrado do art. 54
atual
Acrescentado – migrado do art. 54
atual
Acrescentado – migrado do art. 54
atual
Acrescentado – migrado do art. 54
atual
Acrescentado – migrado do art. 54
atual
Acrescentado

Acrescentado
Aqui estão compreendidas as 3 situações em
que antes se prevê a suspensão: falta
injustificada a reunião de membro da

hipóteses previstas nos incisos IV, V e VI do
art. 12.

Diretoria, falta injustificada a reunião de
membro do CR e do CF e desatendimento a
solicitação do CF por parte de membro da
Diretoria.

Parágrafo único. Da decisão da Diretoria
caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da ciência pessoal ou por via postal
com Aviso de Recebimento (AR), à
Assembléia Geral, a ser convocada no prazo
máximo de 90 dias. Impetrado o recurso,
este terá efeito suspensivo da pena até a
decisão da Assembléia
Art. 16. A Diretoria poderá propor a
exclusão de associado à Assembléia Geral
por deliberação fundamentada, assegurado
previamente o direito de defesa, com prazo
de 15 (quinze) dias contados da ciência
pessoal ou por via postal com Aviso de
Recebimento (AR).

Parágrafo único. A ocorrência das
hipóteses previstas nos incisos IV, V e
VI se dará de forma automática, caso
em que, pela vacância, assumirá o seu
substituto imediato.

Alterado – o processo de defesa do
filiado está em Seção específica.

Art. 16. Os associados que incorrerem nas
penalidades previstas nesta Seção não
poderão reclamar a restituição de
quaisquer contribuições pagas ao IAF,
nem indenizações de qualquer espécie.

Alterado

Texto original
Parágrafo único. A decisão da
Assembléia
Geral,
especialmente
convocada para o fim desse artigo,
deverá ser tomada por maioria absoluta
dos presentes. Não sendo atingido o
quórum necessário à instalação da
Assembléia Geral, na forma deste
estatuto, a exclusão não se efetivará.

Proposta

Art. 17. Os associados, incorridos em
penalidades previstas neste Capítulo,
não poderão reclamar a restituição de
quaisquer contribuições pagas ao IAF
nem indenizações de qualquer espécie.

REVOGADO

Seção II – Processo de defesa do
associado
Advertência e Suspensão.
Art. 17. Mediante processo instalado
pelo Presidente do IAF, as penas de
advertência e suspensão previstas
neste estatuto serão aplicadas pela
Diretoria Executiva, através de
Resolução, sendo assegurado ao
associado o direito à ampla defesa
escrita , no prazo de quinze (15) dias,
contados
da
ciência
pessoal,

Justificativa

Esclarecimentos
O processo de defesa do filiado está em
Seção específica

Acrescentado
Acrescentado
Acrescentado
inclusas aqui as hipóteses se suspensão
em face de ausências injustificadas

eletrônica, ou por via postal com
Aviso de Recebimento (AR).
Acrescentado

§ 1º - Qualquer associado, no exercício
pleno de seus direitos estatutários, poderá
encaminhar pedido à Diretoria Executiva,
devidamente fundamentado com a
juntada dos elementos de provas que
demonstrem a ocorrência da conduta
faltosa, visando a abertura de processo
interno para apuração do ilícito.
§ 2º Apresentada a defesa, será designada
pela Diretoria Executiva data e local para a
apreciação do pedido, assegurado ao
denunciante e ao suposto associado
faltoso a participação nesse ato para
sustentação das suas razões.

Texto original

Proposta

§ 3º - A decisão da Diretoria
Executiva será tomada por
deliberação de dois terços (2/3) dos
presentes
na
reunião
de
apreciação, atendido o quórum de
instalação dos trabalhos de dois
terços (2/3) dos seus integrantes.

Acrescentado

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado

§ 4º Desta decisão caberá recurso
escrito para a Assembleia Geral no
prazo de quinze (15) dias, contados da
ciência pessoal, eletrônica, ou por via
postal com Aviso de Recebimento
(AR), que será convocada pelo
presidente do IAF no interstício
máximo de noventa (90) dias.

Acrescentado

§ 5º - O recurso terá efeito suspensivo da
pena até a decisão da Assembleia Geral.

Acrescentado

Exclusão e destituição.

Acrescentado
Acrescentado

Art. 17 - A. As penas de exclusão e de
destituição serão propostas pela Diretoria

Executiva,
pelo
Conselho
de
Representantes ou pelo Conselho Fiscal,
conforme o caso, através de deliberação
formal, sendo assegurado ao associado o
direito à ampla defesa escrita, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados da ciência
pessoal, eletrônica, ou por via postal com
Aviso de Recebimento (AR).
§ 1º - Qualquer associado, no exercício
pleno de seus direitos estatutários, poderá
efetuar pedido de exclusão ou de
destituição à Diretoria Executiva ou ao
Conselho de Representantes, conforme o
caso, devidamente fundamentado, com a
juntada dos elementos de provas que
demonstrem a ocorrência da conduta
faltosa, visando a abertura de processo
interno para apuração do ilícito.

Texto original

Proposta
§2º Compete à Diretoria Executiva
deliberar sobre a possibilidade de
encaminhamento à Assembleia Geral
da proposição da pena de exclusão de
associado não ocupante do cargo de
diretor ou da pena de destituição para
membro
do
Conselho
de
Representantes ou do Conselho Fiscal.
§3º Compete ao Conselho de
Representantes deliberar sobre a
possibilidade de encaminhamento à
Assembleia Geral da proposição da
pena de exclusão ou de destituição de
membro da Diretoria Executiva.
§ 4º - O Presidente do IAF ou, nos seus
impedimentos
e
omissões,
o
Coordenador do Conselho de
Representantes ou, sucessivamente, o
Presidente do Conselho Fiscal
convocará, no prazo de até noventa
(90) dias da data da deliberação

Acrescentado

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado

Acrescentado

Acrescentado

prevista nos §§2º e 3º deste artigo, o
edital de convocação da Assembleia
que decidirá acerca da aplicação da
pena de exclusão ou de destituição,
conforme o caso.

TÍTULO II – DA ADMINISTRAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO
CAPÍTULO I
Dos Órgãos Sociais
Texto original
Art. 18. São órgãos do IAF:
I – Assembléia Geral;
II – Diretoria;
III – Conselho Fiscal;
IV – Conselho de Representantes;
Art. 19. As atividades estatutárias dos
membros da Diretoria e Conselhos não
serão remuneradas.
§ 1º. O IAF poderá ressarcir as despesas de
deslocamento, diárias, passagens ou ajuda
de combustível de seus dirigentes, inscrições
em congressos e seminários, desde que
estejam previamente autorizadas pelo
Presidente e a serviço do IAF, mediante a
apresentação das devidas comprovações.

§ 5º - Considera-se aprovada a proposta de
encaminhamento de exclusão ou de
destituição para a Assembleia Geral a que
obtiver votação de 2/3 dos integrantes da
Diretoria Executiva ou do Conselho de
Representantes, conforme o caso,
atendido o quórum de instalação de 2/3 do
dos seus membros.

Acrescentado

TÍTULO II – DA ADMINISTRAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO
CAPÍTULO I
Dos Órgãos Sociais
Proposta
Art. 18 São órgãos do IAF:
I – Assembléia Geral;
II – Diretoria Executiva
III – Conselho Fiscal;
IV – Conselho de Representantes;
V- Conselho Pleno
Art. 19. As atividades estatutárias dos
membros da Diretoria Executiva e
Conselhos não serão remuneradas.
§ 1º. O IAF poderá custear as despesas
realizadas pelos filiados quando a
serviço da entidade, mediante a
apresentação
das
devidas
comprovações, conforme resolução da
Diretoria Executiva,.

Mantido

§2º Nas hipóteses de custeio de
despesas em congressos ou
seminários, o beneficiário deverá,
no seu retorno, apresentar
relatório detalhado das atividades

Mantido
Mantido
Justificativa

Criação do Conselho Pleno

Esclarecimentos
Alterada somente a numeração
Mantido
Alterado
Mantido
Mantido
Acrescentado
Mantido
Alterado

Acrescentado

realizadas, assinando termo de
compromisso neste sentido.
§3º Na falta da apresentação do
relatório mencionado no parágrafo
anterior, não terá o filiado direito a
ressarcimento, ficando impedido de
ser custeado em eventos futuros.

Acrescentado

§4º Os dirigentes do IAF, quando em
disponibilidade, não sofrerão quaisquer
prejuízos na remuneração do seu cargo,
emprego ou função pública e demais
direitos assegurados ao servidor público,
conforme art. 3º da Lei Complementar
03/90, do Estado da Bahia.

Acrescentado

Alterado

§ 2º. O IAF poderá contratar serviços § 5º. O IAF poderá contratar
de terceiros e manter funcionários serviços de terceiros e manter
remunerados.
empregados remunerados
Texto original

Proposta
Art. 19-A. O membro efetivo, vice ou
suplente dos órgãos do IAF não
poderá exercer, concomitantemente,
qualquer cargo de provimento
temporário ou de confiança no
serviço público federal, estadual e
municipal.
CAPÍTULO II
CAPÍTULO II
Da Composição, Reuniões e
Da Composição, Reuniões e
Competência dos Órgãos Sociais
Competência dos Órgãos Sociais
SEÇÃO I
SEÇÃO I
Da Assembléia Geral
Da Assembleia Geral
Art. 20. A Assembléia Geral é soberana 20. A Assembleia Geral é soberana e
e órgão máximo de deliberação do IAF e órgão máximo de deliberação do IAF
dela só participarão os associados em e dela só participarão os associados
pleno gozo de seus direitos.
em pleno gozo de seus direitos.
Parágrafo único – Poderá participar da
Assembléia Geral não associado, desde que
tenha sido convidado pela Diretoria, sem
direito a voz, exceto se expressamente
autorizado pela mesa diretora dos trabalhos.

Parágrafo único – Poderá participar da
Assembléia Geral não associado, desde
que tenha sido convidado pela Diretoria
Executiva, sem direito a voz, exceto se

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado

Mantido
Mantido
Mantido
Mantido
Mantido
Mantido
Mantido

Art. 21. A Assembléia Geral deverá ser
convocada por meio de edital, publicado em
jornal com circulação em todo Estado da
Bahia, no mínimo com 05 (cinco) dias úteis
de antecedência da data de sua realização,
enumerando os assuntos para discussão e
deliberação, sendo vedado inserir a
expressão “o que ocorrer” ou equivalente.

§ 1º. Nas hipóteses dos incisos II, III e IV
do art. 24 deste Estatuto, a Assembléia
Geral será instalada em local e horário
estabelecidos no edital, em primeira ou
segunda convocação, com o quorum
mínimo de 1/20 (um vinte avos) dos
associados.
Texto original
§ 2º. Para as deliberações atinentes aos
incisos I, V e VII do art. 24, a Assembléia Geral
será instalada em local e horário
estabelecidos no edital, em primeira ou
segunda convocação, com o quorum mínimo
de 1/5 (um quinto) dos associados e votos
concordes da maioria dos presentes.

§ 3º. Nas demais deliberações não
especificadas, a Assembléia Geral será
instalada em primeira convocação, com
o quorum mínimo de 1/20 (um vinte
avos) dos associados ou, em segunda
convocação, com qualquer número de
associados.

expressamente autorizado pela mesa
diretora dos trabalhos.
Art. 21. A Assembleia Geral será
convocada por meio de edital, publicado
em mídia física ou eletrônica que dê
ampla divulgação aos filiados, no mínimo
com cinco (5) dias úteis de antecedência
da data de sua realização, enumerando os
assuntos para discussão e deliberação,
sendo vedado inserir a expressão “o que
ocorrer” ou equivalente, observado o art.
60 do Código Civil.

§ 1º. Nas hipóteses dos incisos II, III e
IV do art. 24 deste Estatuto, a
Assembleia Geral será instalada em
local e horário estabelecidos no edital,
ainda que virtualmente, em primeira
ou segunda convocação, com o
quórum mínimo de 1/20 (um vinte
avos) dos associados.
Proposta
§ 2º. Para as deliberações atinentes aos
incisos V e VII do art. 24, a Assembleia
Geral será instalada em local e horário
estabelecidos no edital, em primeira ou
segunda convocação, com o quórum
mínimo de quinze por cento (15%) dos
associados e votos concordes da maioria
dos presentes.

§ 3º. Nas demais deliberações não
especificadas no parágrafo anterior, a
Assembleia Geral será instalada em
primeira convocação, com o quórum
mínimo de 1/20 (um vinte avos) dos
associados
ou,
em
segunda
convocação, com qualquer número de
associados.
§ 4º. As deliberações serão válidas pelos § 4º. As deliberações serão válidas
votos concordes da maioria simples dos pelos votos concordes da maioria
associados presentes, nas hipóteses simples dos associados presentes, nas

Alteração visando adequação ao CC:

Alterado

CC:
Art. 60. A convocação dos órgãos deliberativos
far-se-á na forma do estatuto, garantido a 1/5
(um quinto) dos associados o direito de
promovê-la. (Redação dada pela Lei nº 11.127,
de 2005),

Alterado

Justificativa
Esclarecimentos
Retirou-se a hipótese do inciso I e alterou o Alterado.
quórum mínimo para 15%.

Alterado

Mantido
.

previstas nos incisos II, III e IV do art. 24
deste Estatuto.
§ 5º. Na hipótese do inciso VI do artigo
24 deste Estatuto, a Assembléia Geral
será instalada com o quórum mínimo de
2/3 (dois terços), em primeira ou
segunda convocação, e as deliberações
serão válidas pelos votos concordes da
maioria absoluta dos associados.
§ 6º. É vedado à Assembléia Geral
deliberar sobre assunto alheio à pauta
do edital de convocação.
§ 7º. Não é permitido ao associado
fazer-se representar por procurador.
§ 8º. Para obtenção dos quóruns de
deliberação da Assembléia Geral serão
considerados
exclusivamente
os
associados em pleno gozo de seus
direitos.
Texto original

hipóteses previstas nos incisos II, III e
IV do art. 24 deste Estatuto.
§ 5º. Na hipótese do inciso VI do artigo
24 deste Estatuto, a Assembleia Geral
será instalada com o quórum mínimo
de 2/3 (dois terços), em primeira ou
segunda
convocação,
e
as
deliberações serão válidas pelos votos
concordes da maioria absoluta dos
associados.
§ 6º. É vedado à Assembleia Geral
deliberar sobre assunto alheio à pauta
do edital de convocação.
§ 7º. Não é permitido ao associado
fazer-se representar por procurador.
§ 8º. Para obtenção dos quóruns de
deliberação da Assembleia Geral serão
considerados
exclusivamente
os
associados em pleno gozo de seus
direitos.
Proposta
§ 9º As votações serão efetuadas por
processo eletrônico e/ou manual, cujo
regramento geral será definido em
resolução de Diretoria Executiva.

Mantido

Mantido
Mantido
Mantido

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado

§10º Submetem-se exclusivamente à
votação presencial as seguintes
proposições:

Acrescentado

I. Dissolução da entidade
II. Definição de formas
mobilização e greve
III.
Punição de filiado

Acrescentado
Acrescentado

de

§11. Para as deliberações previstas no
inciso I do art. 24, a Assembleia Geral
será instalada em local e horário
estabelecidos no edital, em primeira
ou segunda convocação, com o
quórum mínimo de um quinto (1/5)

Acrescentado
Acrescentado

Art. 22. Em caráter ordinário, a
Assembléia Geral reunir-se-á uma vez a
cada ano, até o mês de março, para
apreciar as contas e relatório da
Diretoria e o parecer do Conselho Fiscal
relativamente ao último exercício findo.
Art. 23. A Assembléia Geral poderá ser
convocada extraordinariamente, a
qualquer tempo, a pedido do
Presidente do IAF, da maioria absoluta
dos membros da Diretoria, da maioria
absoluta dos membros do Conselho
Fiscal, da maioria absoluta dos
membros
do
Conselho
de
Representantes ou por solicitação
subscrita por, no mínimo, 1/5 (um
quinto) dos associados.
Texto original
Parágrafo Único – Assegurar-se-á,
igualmente, a 1/5 (um quinto) dos
associados a prerrogativa de convocar
outros órgãos deliberativos do IAF para
deliberarem
sobre
assuntos
considerados relevantes.
Art. 24. Compete privativamente à
Assembléia Geral:

dos associados e votos concordes da
maioria simples dos presentes.
Art. 22. Em caráter ordinário, a
Assembleia Geral reunir-se-á uma vez
a cada ano, até o mês de maio, para
apreciar as contas e relatório da
Diretoria Executiva e o parecer do
Conselho Fiscal relativamente ao
último exercício findo.
Art. 23. A Assembleia Geral poderá
ser convocada extraordinariamente, a
qualquer tempo, a pedido do
Presidente do IAF, da maioria
absoluta dos membros da Diretoria
Executiva, da maioria absoluta dos
membros do Conselho Fiscal, da
maioria absoluta dos membros do
Conselho de Representantes ou por
solicitação subscrita por, no mínimo,
1/5 (um quinto) dos associados.
Proposta
Parágrafo Único – Assegurar-se-á,
igualmente, a 1/5 (um quinto) dos
associados a prerrogativa de convocar
outros órgãos deliberativos do IAF
para deliberarem sobre assuntos
considerados relevantes.
Art. 24. Compete privativamente à
Assembleia Geral:

I- Sancionar em única instância os seus
filiados, nos casos de aplicação das
penas de exclusão e destituição.
II – apreciar o relatório da Diretoria e II- Decidir os recursos contra as
aprovar, ou não, a prestação de contas e deliberações da Diretoria Executiva, do
o balanço referente ao exercício Conselho Fiscal e do Conselho de
anterior;
Representantes, naquilo que estiver
previsto em estatuto, inclusive nos
I – destituir os membros da Diretoria, do
Conselho Fiscal e do Conselho de
Representantes;

Março é final de trimestre dificultando a Alterado
presença de filiados que trabalham em
auditoria.

Ver art. 60 do CC.

Mantido

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido

Incisos com teor substituído por conteúdo Mantido
mais abrangente.
Alterado
Alterado

V – alterar o Estatuto Social;
VI – votar a dissolução e liquidação da
entidade;
VII – modificar a denominação do IAF;
VIII – eleger os membros da Diretoria,
Conselho de Representantes e Conselho
Fiscal;

casos de aplicação da pena de
advertência e suspensão
III – revogar as resoluções da Diretoria
Executiva, da Presidência e o
regimento interno do Conselho Fiscal,
se reputados nocivos aos interesses do
IAF;
IV- deliberar e autorizar a aquisição,
alienação,
cessão,
dação
em
pagamento, oneração ou permuta de
bens patrimoniais de valores residuais
individuais que ultrapassarem a 150
salários mínimos;
V – alterar o Estatuto Social;
VI – votar a dissolução e liquidação da
entidade;
VII – modificar a denominação do IAF;
VIII – eleger os membros da Diretoria
Executiva,
Conselho
de
Representantes e Conselho Fiscal;

Texto original

Proposta

IX – deliberar acerca da proposta de
modificação das Unidades de Representação
do Conselho de Representantes ou sua
composição, na hipótese de alteração na
estrutura organizacional da SEFAZ, assim
como o processo eleitoral dos novos
Conselheiros Representantes, conforme
dispõe o inciso VII do art. 28.

IX – deliberar acerca da proposta de
modificação
das
Unidades
de
Representação
do
Conselho
de
Representantes ou sua composição, na
hipótese de alteração na estrutura
organizacional da SEFAZ, assim como o
processo eleitoral dos novos Conselheiros
Representantes, conforme dispõe o inciso
VII do art. 28.

Mantido

X - Deliberar e autorizar doações de
bens patrimoniais, quando o valor
ultrapassar a dez (10) salários
mínimos, salvo quando for para
socorrer vítimas em situação de
calamidade pública, formalmente
reconhecida em ato oficial, hipótese

Acrescentado

III – revogar as resoluções da Diretoria,
da Presidência ou do Conselho Fiscal,
reputadas nocivas aos interesses do IAF;
IV – deliberar e autorizar a aquisição,
alienação, oneração ou permuta de bens
patrimoniais acima de 100 salários
mínimos;

Alterado

Espelho do dispositivo que aborda Alterado
mesmo tema como atribuições da
Diretoria Executiva.
As doações foram tratadas em outro
dispositivo, com limites diferentes.
Mantido
Mantido
Mantido
Mantido

Justificativa

Esclarecimentos
.

em que a competência passa a ser
acima de vinte (20) salários mínimos.
XI - Decidir sobre a conveniência do
momento
de
se
estabelecer
paralisações, greves ou qualquer outra
estratégia de mobilização, de seu início
e de seu término;
Art. 25. Não poderá ser objeto de Art. 25. Não poderá ser objeto de
mudança do Estatuto, o quórum para a mudança do Estatuto a proposta
dissolução e liquidação do IAF.
direcionada para extinguir:
I. O quórum para a dissolução e
liquidação do IAF.
II. A base territorial da entidade
III. Os fundamentos previstos no art. 2º
IV. As competências privativas da
Assembleia Geral
V. O sistema de eleições para
preenchimento das vagas da Diretoria
Executiva, do Conselho Fiscal e do
Conselho de Representantes
SEÇÃO II
SEÇÃO II
Da Diretoria
Da Diretoria Executiva

Texto original
Art. 26. A Diretoria será composta de
dez membros efetivos: o Presidente, o
Vice-Presidente , sete Diretores e o
Coordenador
do
Conselho
de
Representantes.
§ 1º. As Diretorias serão formadas por
um Diretor de Relações Institucionais e
Comunicação, um Diretor de Assuntos
Fiscais e Tributários, um Diretor
Administrativo e Financeiro, um Diretor
Jurídico, um Diretor de Assuntos
Econômicos e Financeiros, um Diretor de

Proposta
Art. 26. A Diretoria Executiva será
formada por nove (9) membros
efetivos, sete (7) vice-diretores e o
Secretário
do
Conselho
de
Representantes.
§1º. A Diretoria Executiva tem a
seguinte composição: um Presidente,
um Diretor de Comunicação, um
Diretor para Assuntos Fiscais e
Tributários, um Diretor Administrativo
e Financeiro, um Diretor Jurídico, um
Diretor para Assuntos Econômicos e

Acrescentado

Alterado para acrescentar incisos.
Acrescentado
Acrescentado
Acrescentado
Acrescentado
Acrescentado

Optou-se por uma denominação
moderna, onde fique registrada a
colegialidade do órgão e o caráter de
gestão coletiva

Mantido
Alterado

Justificativa

Esclarecimentos
Alterado

Extinção da Diretoria Parlamentar (com Alterado
migração de atribuições) e da VicePresidência, além da criação da Diretoria
dos Aposentados (esta última, já
aprovada pela AG)

Organização e Mobilização Sindical e um
Diretor de Assuntos Parlamentares e
Relações Intersindicais, cabendo a cada
Diretoria um Vice-Diretor;

§ 2º. O mandato dos membros da
Diretoria será de três anos, iniciando-se
com o exercício social, sendo permitida,
apenas, uma reeleição consecutiva para
o mesmo cargo;

Texto original
§ 3º. Os membros da Diretoria, no
exercício
de
suas
atribuições,
responderão administrativa, civil e
penalmente pela prática de atos
contrários à lei e às disposições deste
estatuto.
§ 4º. O membro efetivo, vice ou suplente
da Diretoria, eleito após a vigência da

Financeiros,
um
Diretor
de
Organização e Mobilização, um Diretor
para Assuntos de Aposentadoria e de
Pensionistas e o Coordenador do
Conselho
de
Representantes,
exercendo a titularidade, cabendo a
cada Diretoria Executiva um ViceDiretor, além do Secretário do
Conselho de Representantes.
§2º
O mandato dos membros da
Diretoria Executiva será de três (3)
anos, iniciando-se com o exercício
social, sendo permitida, apenas, uma
reeleição consecutiva para a Diretoria
Executiva, sendo que, após o segundo
mandato, caso seja eleita, poderão se
candidatar, na mesma chapa, para as
eleições imediatamente seguintes, no
máximo quatro (4) integrantes desta
Chapa reeleita.
§3º Os quatro (4) integrantes da
Diretoria Executiva mencionados no
parágrafo anterior ou os demais
integrantes da Diretoria Executiva,
componentes de chapa distinta, que se
candidatarem e se elegerem neste
terceiro mandato, não poderão se
candidatar para as eleições que
imediatamente se seguirem.

O § 2º foi desdobrado em dois parágrafos.

Alterado

Cláusula para renovar e “reoxigenar” a O § 2º foi desdobrado em dois
entidade. Homenagem ao princípio da parágrafos.
alternância. Todavia, o membro da
Diretoria Executiva eleito pela 3ª vez
consecutiva (9 anos) poderá se candidatar
ao CR e ao CF

Cláusula para renovar e “reoxigenar” a Acrescentado
entidade. Homenagem ao princípio da
alternância. Todavia, o membro da Desdobramento do antigo § 2º.
Diretoria Executiva eleito pela 3ª vez
consecutiva (9 anos) poderá se candidatar
ao CR e ao CF.

Proposta
Justificativa
Esclarecimentos
§4º. Os membros da Diretoria
Mantido
Executiva, no exercício de suas
atribuições,
responderão
administrativa, civil e penalmente pela
prática de atos contrários à lei e às
disposições deste estatuto.
REVOGADO PORQUE DESLOCADO
Impedimentos ampliados na forma e na DESLOCADO
competência. Ver art. 19-A. Adaptado e

revisão a que se refere o Art. 70 § 2º não
poderá exercer, concomitantemente,
cargo de provimento temporário da
administração direta do Estado da Bahia.

Art. 27. A Diretoria reunir-se-á
ordinariamente segundo programação
divulgada entre os associados e
extraordinariamente sempre que for
necessário e, neste último caso, por
iniciativa de qualquer de seus membros.
Parágrafo único. As decisões serão
tomadas por maioria absoluta do total
de membros da Diretoria (mínimo de
cinco membros), cabendo ao Presidente
a direção dos trabalhos e o voto de
desempate.

Texto original

retirado este dispositivo daqui para
realocá-lo em outro lugar (art. 19-A),
mudando a amplitude da vedação para
todos os órgãos do IAF e para outros
cargos públicos.
§6º
Os
vice-diretores
terão
participação ativa nas reuniões da
Diretoria Executiva, com direito a voz,
mesmo que o diretor respectivo esteja
presente, este último com direito a voz
e voto.
Art. 27. A Diretoria Executiva reunirse-á ordinariamente, pelo menos uma
vez por mês, segundo programação
divulgada entre os associados e
extraordinariamente sempre que for
necessário sendo que, neste último
caso, por iniciativa de qualquer de
seus membros.
§1º As decisões serão tomadas por
maioria absoluta do total de membros
efetivos da Diretoria Executiva
(mínimo de cinco membros), cabendo
ao Presidente a direção dos trabalhos
e o voto de desempate.
§2º
Nas
reuniões
serão
obrigatoriamente
adotados
os
seguintes procedimentos:
Proposta
I- Leitura e discussão da ata anterior
II- Tomada da contagem de votos nas
deliberações
III- Registro sumário em ata do teor das
deliberações e das principais ocorrências
IV- Cumprimento rigoroso da pauta,
divulgada com no mínimo 1 (um) dia de
antecedência.

Acrescentado

Alterado

Alterado.

Acrescentado
Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado
Acrescentado
Acrescentado
Acrescentado

Acrescentado

V- Vinculação das deliberações tomadas
para todos os membros efetivos e não
efetivos, ainda que ausentes, sujeito o
descumprimento
à
aplicação
de
penalidades, admitido o pedido de revisão
três (3) meses após a data da deliberação
ou por motivo que justifique a
antecipação,
mediante
postulação
fundamentada do diretor.
§3º Nas hipóteses previstas no Estatuto, a
Diretoria
Executiva
deverá
editar
resoluções, conforme os seguintes
procedimentos:
I- Decidida em reunião de Diretoria
Executiva qual a matéria que será
abordada na resolução, o Presidente
designará o dirigente que se encarregará
de minutá-la, recaindo a preferência sobre
o titular cuja Diretoria Executiva tenha
pertinência temática sobre o assunto a ser
disciplinado.
II- Minutada a resolução, o Diretor Jurídico
procederá a uma revisão técnico-formal.
III- A minuta da resolução será apreciada
em reunião de Diretoria Executiva e, sendo
ela aprovada, terá o Presidente cinco (5)
dias para publicá-la no sítio eletrônico da
entidade.
§4º
As
reuniões
ordinárias
e
extraordinárias da Diretoria Executiva
poderão ser presenciais e/ou à distância,
por meios físicos e/ou eletrônicos, sendo
que, para as reuniões ordinárias, a
convocação deverá ser feita com no
mínimo dois (2) dias úteis de
antecedência.

Texto original
Art. 28. Compete à Diretoria:
I – dirigir o IAF;
II – cumprir e fazer cumprir o Estatuto do IAF;

Proposta
Art. 28. Compete à Diretoria Executiva
I – dirigir o IAF;
II- cumprir e fazer cumprir este Estatuto e
demais atos normativos da entidade

Acrescentado

Acrescentado

Acrescentado
Acrescentado

Acrescentado

Justificativa

Esclarecimentos
Alterado
Mantido
Alterado

III – deliberar pela aprovação de proposta de
inscrição de novo associado que atenda aos
requisitos admissionais constantes do
presente Estatuto;
IV – elaborar Resoluções;
V – aprovar ou rejeitar material a ser
veiculado nos meios de comunicação ou
publicações de caráter técnico;

VI – deliberar e autorizar a aquisição,
alienação, oneração ou permuta de bens
patrimoniais até 100 salários mínimos,
aprovar ou rejeitar a locação de imóveis,
e ainda a sublocação de parte de suas
instalações para associados ou não, cujas
disposições regulamentares constarão
de Resolução da Diretoria;
VII – encaminhar à Assembléia Geral
proposta de modificação das Unidades
de Representação do Conselho de
Representantes ou sua composição, na
hipótese de alteração na estrutura
organizacional da SEFAZ, além do
processo eleitoral necessário para eleger
os novos Conselheiros Representantes,
se for o caso.
VIII –aprovar a criação de comissões
técnicas, projetos de estudos, cursos e
treinamentos ou prestações de serviços
relacionados ao IAF ou outras entidades,
assim como os respectivos recursos que
devam ser alocados;

III – deliberar pela aprovação de proposta
de inscrição de novo associado que atenda
aos requisitos admissionais constantes do
presente Estatuto;
IV – elaborar Resoluções;
V – aprovar ou rejeitar material a ser
veiculado nos meios de comunicação ou
publicações de caráter técnico;
VI – deliberar e autorizar a aquisição,
alienação, cessão, dação em pagamento,
oneração ou permuta de bens
patrimoniais
de
valores
residuais
individuais de até 150 salários mínimos,
aprovar ou rejeitar a locação de imóveis, e
ainda a sublocação de parte de suas
instalações para associados ou não, cujas
disposições regulamentares constarão de
Resolução da Diretoria Executiva;

Mantido

VII – encaminhar à Assembleia Geral
proposta de modificação das Unidades
de Representação do Conselho de
Representantes ou sua composição, na
hipótese de alteração na estrutura
organizacional da SEFAZ, além do
processo eleitoral necessário para
eleger
os
novos
Conselheiros
Representantes, se for o caso.

Mantido

VIII- aprovar a criação de comissões
permanentes ou temporárias, projetos de
estudos, cursos e treinamentos ou
prestações de serviços necessários para a
gestão eficiente do IAF, inclusive visando
demandas de outras entidades, assim
como aprovar também os respectivos
recursos que devam ser alocados;

Alterado

Texto original
Proposta
IX – aprovar a contratação de IX – aprovar a contratação de empregados
e prestadores de serviços, sendo que, para
funcionários e prestadores de serviços;
estes últimos, o valor máximo aprovado
será o estabelecido no inciso VI do art. 28;

Mantido
Mantido
Alterado

Justificativa

Esclarecimentos
Alterado

X – convocar extraordinariamente o X – convocar extraordinariamente o
Conselho de Representantes.
Conselho de Representantes.

Mantido
Acrescentado
Acrescentado
Aprovado anteriormente pela Diretoria.

XI - Autorizar despesas e suas liquidações
XII- autorizar a realização de treinamentos,
seminários, cursos, simpósios e outros
eventos de natureza técnica e/ou cultural,
de interesse da entidade e conforme seus
objetivos institucionais, mediante pedido
fundamentado
de
cada
Diretoria
Executiva, de acordo com a sua área de
atuação.
XIII - Decidir sobre os pedidos de
parcelamentos de débitos dos filiados.
XIV - Aprovar e implementar, com
transparência, os sistemas de controles
internos da entidade;
XV - Aprovar convênios com entidades
públicas e particulares, visando o
atendimento dos objetivos sociais e
finalidades da entidade, a serem assinados
pelo Presidente.
XVI - Planejar e realizar eventos e festas
comemorativas, devendo a Diretoria
Executiva formar comissões e um diretor
como coordenador dos trabalhos;
XVII - Cuidar da imagem profissional dos
associados;
XVIII - Convocar qualquer membro do
Conselho Fiscal ou do Conselho de
Representantes
para
prestar
esclarecimentos sobre questões de
interesse do IAF.
Parágrafo único. Em caso de ausência
injustificada do conselheiro para prestar
esclarecimentos, poderá ser aberto contra
ele processo disciplinar para aplicação de
penalidade.

Texto original

Proposta
XIX - Aprovar doações até dez (10)
salários mínimos, em qualquer caso, e
entre onze (11) e vinte (20) salários

Acrescentado
Acrescentado

Acrescentado

Acrescentado

Acrescentado
oriundo da Diretoria de Mobilização
Acrescentado

Acrescentado

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado

mínimos quando for para socorrer
vítimas em situação de calamidade
pública, formalmente reconhecida em
ato oficial, ouvido o Conselho Fiscal em
ambos os casos em caráter opinativo,
que atuará dentro das atribuições do
art. 43 deste estatuto.
Art. 29. Compete ao Presidente:
Art. 29. Compete ao Presidente:
Mantido
I – cumprir e fazer cumprir este Estatuto;
REVOGADO
Regra transposta e modificada para Retirado
competência da Diretoria Executiva
II – representar o IAF ativa e passivamente, II – representar o IAF ativa e passivamente,
Mantido
em juízo ou extra-judicialmente;
III – convocar e presidir as reuniões da
Diretoria e da Assembléia Geral;

em juízo ou extra-judicialmente;

III – convocar e presidir as reuniões da
Diretoria Executiva e da Assembleia
Geral;
IV – dirigir os trabalhos nas reuniões da
REVOGADO
Atribuição contida no inciso anterior

Mantido

V – assinar, juntamente com o Diretor
Administrativo Financeiro, as atas das
reuniões e a ata da Assembléia Geral;
VI – assinar, juntamente com o Diretor
Administrativo
Financeiro,
os
documentos, papéis que representem
ou impliquem em movimentação de
valores, contas bancárias, poupanças,
pagamentos,
endossos,
emissões,
saques
ou
qualquer
outra
responsabilidade ou obrigação do IAF;

V – assinar, juntamente com o Diretor
Administrativo Financeiro, as atas das
reuniões e a ata da Assembleia Geral;

Mantido

VI – assinar, juntamente com o Diretor
Administrativo
Financeiro,
os
documentos, papéis que representem ou
impliquem em movimentação de valores,
contas
bancárias,
poupanças,
pagamentos, endossos, emissões, saques
ou qualquer outra responsabilidade ou
obrigação do IAF;

Mantido

VII – autorizar despesas e suas liquidações;

VII – assinar as despesas aprovadas pela
Diretoria Executiva e suas liquidações;

A autorização já foi aprovada na revisão Alterado
anterior para ser competência da Diretoria
Executiva
Transposto para Diretoria Administrativa
Retirado

Diretoria;

VIII – receber as propostas de admissão
de novos associados, analisando-as e
encaminhando-as à Diretoria para
deliberação final;

REVOGADO

Texto original

Proposta

Justificativa

Retirado

Esclarecimentos

IX – nomear e destituir membros de
Comissões Permanentes e/ou Comissões
Temporárias;

X – representar o IAF em eventos no país
e no exterior, podendo delegar tal
representação a um Diretor ou, na sua
falta, ao Coordenador do Conselho de
Representantes ou a qualquer membro
deste Conselho.

IX – nomear e destituir membros de
Comissões
Permanentes
e/ou
Comissões Temporárias, mediante
aprovação da Diretoria Executiva;
X – representar o IAF em eventos no
país e no exterior, podendo delegar tal
representação a um Diretor ou, na sua
falta, ao Coordenador do Conselho de
Representantes ou a qualquer
membro deste Conselho.

Alterado

XI - Atribuir atividades para os membros da
Diretoria Executiva, após aprovação em
reunião desse órgão.

Acrescentado

XII - Convocar a primeira reunião do oriundo do art. 64
Conselho de Representantes, ocasião
em que abrirá os trabalhos, retirandose em seguida para que se proceda à
eleição do Coordenador e Secretário
deste órgão.
XIII - Estreitar as relações com outras oriundo da Diretoria de Comunicação
organizações que atuem nas áreas de
interesse do IAF;

Acrescentado

XIV - Coordenar as atividades de atuação
da
entidade
junto
aos
órgãos
parlamentares, nas três esferas de poder,
acompanhando a tramitação e discussão
dos projetos de lei e demais atos
normativos
relacionados
com
os
interesses da categoria.

Acrescentado

Mantido

Oriundo e adaptado da Diretoria Parlamentar:
I – acompanhar a discussão de projetos de lei,
na Assembléia Legislativa, na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, que tratem de
matérias de interesse da categoria;
II – organizar e coordenar equipe, composta
por associados, para desenvolver trabalhos
junto aos Parlamentares, que tratem de
matérias de interesse da categoria;
III – planejar ações a serem desenvolvidas nas
bases e encaminhar aos filiados relatórios
sobre o trabalho realizado na área
parlamentar;

Acrescentado

§ 1º. Na hipótese de vacância temporária do
cargo de Presidente, este será substituído
pelo Vice-Presidente.

Texto original

Proposta

§ 2º. Na hipótese de afastamento
oficializado, em caráter temporário ou
definitivo, de quaisquer membros efetivos da
Diretoria, a substituição será pelos
respectivos Vice-Diretores.

§ 2º. Na hipótese de afastamento
oficializado, em caráter temporário ou
definitivo, de quaisquer membros efetivos
da Diretoria Executiva, a substituição será
pelos respectivos Vice-Diretores.
§3º Por iniciativa do presidente ou de um
quinto (1/5) da Diretoria Executiva, poderá
ser proposta a contratação de um assessor
parlamentar para auxílio das incumbências
referidas nos incisos (ref) deste artigo,
aprovada em reunião de Diretoria
Executiva.

Art. 30. Compete ao Vice-Presidente:
I – Substituir o Presidente em seus
impedimentos;
II – elaborar relatórios de interesse do IAF;
III – exercer outras atividades delegadas pelo
Presidente.

Art. 31. Compete ao Diretor
Administrativo e Financeiro:
I – manter, sob acompanhamento e
controle, o cadastro dos associados e
demais beneficiários, bem como as
correspondências,
atas,
livros,
documentos e o arquivo do IAF;
II – conservar sob sua guarda,
responsabilidade e fiscalização, o setor
contábil e financeiro do IAF, gerenciando
os recursos financeiros necessários ao
custeio da entidade;

Alterado

§ 1º. Na hipótese de vacância temporária
ou definitiva do cargo de Presidente, este
será substituído por um Diretor, a ser
definido em reunião de Diretoria
Executiva, realizada na primeira semana
após a posse dos seus membros.

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido

Acrescentado

REVOGADO
REVOGADO

Retirado em face do novo modelo
Retirado em face do novo modelo

Retirado
Retirado

REVOGADO
REVOGADO

Retirado em face do novo modelo
Transposto e adaptado para atribuição
do presidente

Retirado
Retirado

Art. 31. Compete ao Diretor
Administrativo e Financeiro:
I – manter, sob acompanhamento e
controle, o cadastro dos associados e
demais beneficiários.

Mantido

II – conservar sob sua responsabilidade
e fiscalização o setor contábil e
financeiro do IAF, gerenciando os
recursos financeiros necessários ao
custeio da entidade;

Alterado

Alterado

Mantido

III – supervisionar e dirigir os serviços de
processamento das rotinas do departamento
de pessoal, de escrituração fiscal e contábil,
especialmente a elaboração dos balancetes
mensais e o balanço patrimonial anual, o
qual será submetido ao Conselho Fiscal e a
posterior apreciação pela Assembléia Geral;

III – supervisionar e dirigir os serviços de
processamento
das
rotinas
do
departamento de pessoal, de escrituração
fiscal e contábil, especialmente a
elaboração dos balancetes mensais e o
balanço patrimonial anual, o qual será
submetido ao Conselho Fiscal e a posterior
apreciação pela Assembleia Geral;

Texto original
IV – realizar os pagamentos, a
arrecadação de contribuições e o
recebimento
de
numerários
de
quaisquer naturezas;
V – dirigir os trabalhos de tesouraria;
VI – receber e custodiar os fundos do IAF,
providenciando a arrecadação da
receita;
VII – providenciar a escrituração contábil
e a emissão de balanços e balancetes de
verificação bem como a elaboração de
relatórios contábeis e/ou financeiros,
solicitados pelo Presidente ou pela
Diretoria,
apresentando-os
ao
solicitante;

Proposta
Justificativa
IV – custodiar os fundos do IAF, realizar
os pagamentos, a arrecadação de
contribuições e o recebimento de
numerários de quaisquer naturezas;
REVOGADO
REVOGADO
repetido no inciso IV
VII – Elaborar relatórios contábeis e/ou
financeiros,
solicitados
pelo
Presidente ou pela Diretoria Executiva;

Alterado

VIII – assinar, juntamente com o
Presidente, os documentos, papéis
que representem ou impliquem
movimentação de valores, contas
bancárias
e
de
poupança,
pagamentos, endossos, emissões,
saques,
ou
qualquer
outra
responsabilidade ou obrigação do
IAF;

VIII – assinar, juntamente com o
Presidente, os documentos, papéis
que representem ou impliquem
movimentação de valores, contas
bancárias
e
de
poupança,
pagamentos, endossos, emissões,
saques, ou qualquer outra
responsabilidade ou obrigação do
IAF;

Mantido

IX – manter, sob sua responsabilidade, os IX – manter, sob sua responsabilidade,
valores financeiros da entidade, inclusive os livros, registros, documentos e
os competentes livros, registros e arquivos contábeis e financeiros;

Alterado

Esclarecimentos
Alterado

Retirado
Retirado

arquivos contábeis e financeiros, que
serão por ele assinados;

Mudança visa estimar valores mais Alterado
próximos da realidade

X – elaborar orçamento anual e apresentá-lo,
depois de aprovado pela Diretoria, ao
Conselho Fiscal e de Representantes até o
mês de outubro do exercício anterior à sua
vigência.
XI – providenciar profissional habilitado para
a escrituração contábil;

X – elaborar orçamento anual e apresentálo, depois de aprovado pela Diretoria
Executiva,
ao Conselho Fiscal e de
Representantes até o mês de novembro do
exercício anterior à sua vigência.
XI – providenciar profissional habilitado
para a escrituração contábil;

Texto original
XII – desenvolver um plano de
informatização do IAF e adquirir os
equipamentos necessários para sua
implementação após a devida aprovação
da Diretoria;
XIII – substituir o Vice – Presidente nos
casos em que o mesmo estiver impedido,
ou na vacância do cargo.

Proposta
Justificativa
XII – desenvolver um plano de
Mantido
informatização do IAF e adquirir os
equipamentos necessários para sua
implementação após a devida
aprovação da Diretoria Executiva;
REVOGADO
Prejudicado, em face da nova regra que Retirado
deixa a Diretoria Executiva decidir.
XIV
Inventariar,
atualizando
anualmente, o patrimônio do IAF;
XV - Receber as propostas de filiação
de novos associados, analisando-as e
encaminhando-as
à
Diretoria
Executiva para deliberação final;
XVI - Proceder à tomada de preços
para aquisição de bens ou serviços cujo
pagamento supere a dez (10) salários
mínimos;
XVII - Apresentar ao Conselho Fiscal as
contas, peças contábeis, os balancetes
mensais e demonstrações trimestrais e
documentos pertinentes até 60 dias
após o mês de referência.
XVIII - Organizar e manter atualizado o
cadastro das entidades sindicais que
representem os trabalhadores que
desempenhem atividades afins ou que
integrem carreiras de Estado, assim

Mantido
Esclarecimentos

Acrescentado
Acrescentado
Oriundo das atribuições do Presidente
Acrescentado

Acrescentado

Acrescentado

Atribuição absorvida da Diretoria
Parlamentar.

como o cadastro das autoridades dos
três Poderes e, em particular, daquelas
que representam o governo nas
negociações com os servidores
públicos;
.

Art. 32. Compete ao Diretor de Art. 32. Compete ao Diretor de
Assuntos Econômicos e Financeiros: Assuntos
Econômicos
e
Financeiros:
Texto original
I – realizar estudos macro e
microeconômicos e suas relações com a
evolução da arrecadação estadual;
II – promover, com autorização da
Diretoria, treinamentos, seminários,
cursos, simpósios relacionados à
contabilidade, economia e finanças;
III – promover parcerias, devidamente
aprovadas pela Diretoria, com outras
organizações para realização de seus
eventos;
IV – criar e manter a biblioteca do IAF no
que se refere às publicações de sua área;
V – acompanhar os lançamentos
contábeis e demonstrações financeiras
do Estado, oferecendo as suas
observações e comentários;
VI – realizar estudos e esclarecer
questões financeiras que afetem a
economia popular;

Proposta
I – realizar estudos macro e
microeconômicos e suas relações com
a evolução da arrecadação estadual;
REVOGADO

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido.

Atribuição passada, por pertinência, para
atribuição geral da Diretoria Executiva.

REVOGADO

Deslocado

Deslocado
Atribuição passada, por pertinência, para
atribuição geral da Diretoria Executiva.

REVOGADO

Retirado

V – acompanhar os lançamentos
contábeis e demonstrações financeiras
do Estado, oferecendo as suas
observações e comentários;
VI – realizar estudos e esclarecer
questões financeiras que afetem a
economia popular;
VII – realizar estudos previdenciários,
notadamente os estaduais, em
parceria com a Diretoria de Assuntos
para Aposentadoria e Pensão.

Mantido

Art. 33. Compete ao Diretor de Art. 33. Compete ao Diretor de
Relações
Institucionais
e Comunicação:
Comunicação:

Mantido
Acrescentado

Alterado
Obs: não existe no estatuto os incisos
VIII e IX deste artigo

I – acompanhar e coordenar as publicações
de matérias veiculadas na imprensa pelo IAF,
a divulgação das atividades da entidade
através dos meios de comunicação e mídia
promocional existentes e por meio de
comunicação próprio;

I – coordenar e acompanhar as publicações
de matérias veiculadas na imprensa pelo
IAF, inclusive relacionadas com as suas
atividades, através dos meios de
comunicação e mídias promocionais
existentes.

Texto original
II – acompanhar a divulgação dos Diários
Oficiais do Estado, da União e demais
jornais de grande circulação, de matérias
de interesse da categoria, formando
arquivos para possibilitar consultas
posteriores;

Proposta
II – acompanhar a divulgação dos
Diários Oficiais do Estado, da União e
demais jornais e mídias de grande
circulação, sites de notícia e demais
meios de comunicação digital,
sobretudo as matérias de interesse da
categoria, formando arquivos para
possibilitar consultas posteriores;
III – elaborar comentários sobre as
matérias de que trata a alínea anterior,
submetendo-as à apreciação da
Diretoria Executiva;
REVOGADO

Alterado

Justificativa

Esclarecimentos
Alterado

III – elaborar propostas ou comentários
Alterado
sobre as matérias de que trata a alínea
anterior, submetendo-as à apreciação da
Diretoria;
IV – realizar as tarefas correlatas,
Inciso impreciso
Retirado
definidas pela Diretoria, pela Assembléia
Geral e pelo Presidente;
V – fortalecer a imagem institucional do V – fortalecer a imagem institucional Deixar a atribuição da internet em inciso Alterado
IAF e desenvolver iniciativas integradas do IAF e desenvolver iniciativas separado, dada a sua importância
de comunicação, além de coordenar as integradas de comunicação;
seções de internet;
VI – assessorar as demais Diretorias no
que se refere às políticas e ações de
comunicação;
VII
–
desenvolver
campanhas
institucionais;

VI – assessorar as demais Diretorias no
que se refere às políticas e ações de
comunicação;
VII –
desenvolver campanhas
institucionais, mediante aprovação da
Diretoria Executiva
X -manter aberto um canal de X -manter aberto um canal de
comunicação com outros Institutos e comunicação com as pessoas físicas e
órgãos que desenvolvam ações nas áreas jurídicas que desenvolvam ações nas
de interesse do IAF;
áreas de interesse do IAF;

Mantido
Alterado
Alterado

XI – estreitar as relações com outras
organizações que atuem nas áreas de
interesse do IAF;
XII – elaborar vídeos, publicações e
folders institucionais, cartas oficiais,
convites e material promocional para
eventos;

REVOGADO

V – assegurar ao associado a necessária
assistência jurídica relacionada a atividade
profissional;

Retirado

Mantido

XII – elaborar vídeos, publicações e
folders
institucionais,
cartas
oficiais, convites e material
promocional para eventos;

Texto original
Proposta
XIII – criar meios de desenvolvimento da XIII – criar meios de desenvolvimento
comunicação com os associados.
da comunicação com os associados.
XIV
Promover
campanhas
publicitárias de valorização do auditor
fiscal, após aprovação da Diretoria
Executiva;
XV - Gerir o sitio eletrônico e os canais
em redes sociais da entidade.
Art. 34. Compete ao Diretor Jurídico:
Art. 34. Compete ao Diretor Jurídico:
I – oferecer apoio jurídico aos associados I – oferecer apoio jurídico aos
submetidos a processos administrativos; associados submetidos a processos
administrativos, após aprovação da
Diretoria Executiva.
II – mover, através de advogado II - Proporcionar o ajuizamento de
contratado e mediante autorização da ações para defesa dos direitos e
Assembléia Geral ou da Diretoria, ações interesses dos associados, mediante
judiciais para defesa dos direitos e contratação de advogado ou escritório
interesses dos associados;
de advocacia, autorizada pela
Assembleia Geral ou pela Diretoria
Executiva,
III – desenvolver campanhas de III – desenvolver atividades para
esclarecimentos quanto aos direitos e esclarecimentos quanto aos direitos e
deveres pertinentes aos Auditores deveres pertinentes aos Auditores
Fiscais do Estado da Bahia;
Fiscais do Estado da Bahia;
IV – supervisionar e coordenar as IV – supervisionar e coordenar as
demandas jurídicas do IAF;
demandas jurídicas do IAF;
V – diligenciar no sentido de ser assegurada
ao associado a necessária assistência jurídica
relacionada a atividade profissional;

Deslocado para atribuições do Presidente

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido
Acrescentado

Acrescentando
Mantido
Alterado

Alterado

Alterado

Mantido
Alterado

VI – coordenar e acompanhar as atividades
dos profissionais de direito e andamento das
suas atividades, mantendo informados os
associados.

Art. 35. Compete ao Diretor de Assuntos
Fiscais e Tributários:

Mantido

VI – coordenar e acompanhar as atividades
dos profissionais de direito e andamento
das suas atividades, mantendo informados
os associados.
VII - Efetivar a revisão técnico-formal dos
contratos e das minutas de resolução de
Diretoria Executiva.
Art. 35. Compete ao Diretor de Assuntos
Fiscais e Tributários:

Acrescentado
.

Texto original
Proposta
Justificativa
I – desenvolver estudos relativos à I – desenvolver estudos relativos à
Redação aperfeiçoada
administração fazendária, direito e administração fazendária, direito
legislação tributária;
tributário e legislação tributária;
II – promover, com autorização da
II – promover, com autorização da
Diretoria, treinamentos, seminários,
Diretoria Executiva, treinamentos,
cursos, simpósios e outros eventos de
seminários, cursos, simpósios e
natureza técnico-cultural;
outros eventos de natureza técnicocultural;
III – fomentar parcerias, devidamente III – fomentar parcerias, devidamente
aprovadas pela Diretoria, com outras aprovadas pela Diretoria Executiva,
organizações para realização de seus
com outras organizações para
eventos e finalidades;
realização de seus eventos e
finalidades;
IV – criar e manter a biblioteca do IAF no
REVOGADO
que diz respeito à sua matéria;
V – promover os estudos e propor a
REVOGADO
inserido nas finalidades do IAF e nas
criação de entidade de ensino a ser
atribuições gerais da Diretoria Executiva
aprovada em Assembléia Geral;
VI – acompanhar a legislação tributária VI – acompanhar a legislação tributária do
do Estado e do País, oferecendo análises Estado e do País, oferecendo análises e
comentários;
e comentários;
VII – desenvolver o estudo do Direito
REVOGADO
repetido no inciso I
Tributário e dos demais ramos do Direito,
buscando
o
aprofundamento
e
aperfeiçoamento da legislação tributária;
VIII – organizar, planejar, divulgar e
supervisionar as atividades culturais do IAF.
Art. 36. Compete ao Diretor de Organização
e Mobilização Sindical:

REVOGADO
Art. 36. Compete ao Diretor
Organização e Mobilização:

de

Atribuição repetida no inciso II e passada, por
pertinência, para atribuição geral da Diretoria
Executiva.
Melhor denominação para ficar coerente ao mesmo
tempo com o estatuto do sindicato e da associação.

Esclarecimentos
Alterado
Mantido

Mantido

Retirado
Deslocado
Mantido
Retirado

Deslocado
Alterado

I – organizar e coordenar as atividades de
mobilização da categoria;
II – coordenar unidades de formação sindical,
podendo utilizar-se do Conselho de
Representantes para tal;
III – desenvolver projetos e estudos que
visem a promover um ambiente mais
produtivo e saudável para a execução das
tarefas dos associados na SEFAZ;

Mantido

I – organizar e coordenar as atividades de
mobilização da categoria;
II – coordenar unidades de organização e
mobilização dos associados, podendo
utilizar-se do Conselho de Representantes
para tal;
III – desenvolver projetos e estudos que
visem a promover um ambiente mais
produtivo e saudável para a execução das
tarefas dos associados na SEFAZ;

Alterado

Mantido

Texto original

Proposta

IV – levantar as diferenças de remuneração
concedidas aos Auditores Fiscais pela
Administração
Fazendária
e
propor
correções;
V – cuidar da imagem profissional dos
associados
VI – analisar e propor alterações no plano de
cargos e salários e no sistema de gratificação
que beneficiem os associados;
VII – mobilizar a Diretoria para ajudar o
associado em seus justificados pleitos
perante a administração fazendária;

IV – levantar as diferenças de
remuneração concedidas aos Auditores
Fiscais pela Administração Fazendária e
propor correções;

VI – analisar e propor alterações no plano
de cargos e salários e no sistema de
gratificação que beneficiem os associados;
VII – mobilizar a Diretoria Executiva para
ajudar o associado em seus justificados
pleitos
perante
a
administração
fazendária;

Mantido

VIII – promover cursos e treinamentos sobre
a estrutura e funcionamento dos diversos
órgãos da SEFAZ;
IX – avaliar as condições de trabalho a que os
associados estão sendo submetidos,
propondo
modificações
e
atuando,
institucionalmente,
para
o
seu
aperfeiçoamento;
X – dar orientação aos filiados sobre
condições de segurança no trabalho fiscal,
ética, normas de condutas e processo
administrativo disciplinar;
XI – organizar encontros e seminários para
discussão de assuntos relativos à defesa
profissional;

REVOGADO

Retirado

IX – avaliar as condições de trabalho a que
os associados estão sendo submetidos,
propondo modificações para a Diretoria
Executiva
atuar
institucionalmente,
visando o seu aperfeiçoamento;
X – dar orientação aos filiados sobre
condições de segurança no trabalho fiscal,
ética, normas de condutas e processo
administrativo disciplinar;

Alterado

REVOGADO

Retirado

REVOGADO

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido

Atividade inerente a todas as Diretoria
Executivas, em face do seu amplo espectro.

Alterado

Mantido

Mantido

XII – recepcionar, classificar, encaminhar
e acompanhar, junto à administração
superior, as reclamações e denúncias
dos Auditores Fiscais, formalizadas por
escrito, preservada a identidade do
reclamante quanto às questões
profissionais, tais como excesso de carga
de trabalho, falta de segurança e de
recursos, insuficiência de recursos
normativos, exigüidade de tempo para a
execução de ações fiscais, transferência
a terceiros das atribuições dos Auditores
Fiscais por parte da Administração;
Texto original
XIII – atuar junto à categoria e à
administração visando a construção de
uma política de pessoal mais justa e
satisfatória;
XIV – contribuir, de forma efetiva, para
que a administração fazendária efetue a
realocação dos associados insatisfeitos.

XII – encaminhar e acompanhar, junto Redação otimizada
Alterado
à administração fazendária superior,
as reclamações formalizadas pelos
Auditores Fiscais, preservada a
identidade
do
reclamante,
relacionadas ao exercício das suas
atividades, tais como excesso de carga
de trabalho, falta de segurança e de
recursos, exiguidade de tempo para a
execução
de
ações
fiscais,
transferência
a
terceiros
das
atribuições dos Auditores Fiscais por
parte da Administração;
Proposta
Justificativa
REVOGADO
Atribuição mais apropriada para a Diretoria Retirado
Executiva, encarregada da gestão coletiva
pela defesa dos interesses do Auditor.

XIV – contribuir, de forma efetiva, para
que a administração fazendária efetue
a
realocação
dos
associados
insatisfeitos.
Art. 37. Compete ao Diretor de Assuntos
REVOGADO
Dispositivos transpostos e adaptados para
Parlamentares
e
de
Relações
as atribuições do presidente.
Intersindicais:
I – acompanhar a discussão de projetos
REVOGADO
Dispositivos transpostos e adaptados para
de lei, na Assembléia Legislativa, na
as atribuições do presidente.
Câmara dos Deputados e no Senado
Federal, que tratem de matérias de
interesse da categoria;
II – organizar e coordenar equipe,
REVOGADO
Dispositivos transpostos e adaptados para
composta
por
associados,
para
as atribuições do presidente.
desenvolver trabalhos junto aos
Parlamentares, que tratem de matérias
de interesse da categoria;
III – planejar ações a serem
REVOGADO
Dispositivos transpostos e adaptados para
desenvolvidas nas bases e encaminhar
as atribuições do presidente.

Mantido

Retirado
Retirado

Retirado

Retirado

Esclarecimentos

aos filiados relatórios sobre o trabalho
realizado na área parlamentar;
IV – organizar e manter atualizado
cadastro dos sindicatos, federações,
confederações,
centrais
de
trabalhadores, fóruns e outras formas
associativas
que
representem
trabalhadores de qualquer natureza
(serviço público ou privado, em nível
Geral);

REVOGADO

Dispositivos transpostos e adaptados para Retirado
as atribuições da Diretoria administrativa:

V – organizar e manter atualizado cadastro
das autoridades dos Três Poderes e, em
particular, daquelas que representam o
governo nas negociações com os servidores
públicos;

REVOGADO

Dispositivos transpostos e adaptados para Retirado
as atribuições da Diretoria administrativa:

VI – representar a entidade nos
encontros, seminários, plenárias,
debates e reuniões de interesse da
categoria nas entidades e/ou
órgãos mencionadas nos itens I e IV.

REVOGADO

Dispositivos transpostos e adaptados para
as atribuições da Presidência.

Texto original
Proposta
Justificativa
Compete ao Diretor de Assuntos de Compete ao Diretor de Assuntos de Dispositivos aprovados em Assembleia
Aposentadoria e Pensão:
Aposentadoria e Pensão:
Geral
I - Prestar assistência ao filiado
aposentado, dando-lhe as orientações
devidas para atendimento dos seus
interesses como Auditor Fiscal,
especialmente os remuneratórios,
inclusive empreendendo as ações
necessárias para que ele possa
continuar se sentindo útil para a
sociedade e participante das causas da
categoria;

I - Prestar assistência ao filiado
aposentado,
dando-lhe
as
orientações
devidas
para
atendimento dos seus interesses
como Auditor Fiscal, especialmente os
remuneratórios,
inclusive
empreendendo as ações necessárias
para que ele possa continuar se
sentindo útil para a sociedade e
participante das causas da categoria;

Esclarecimentos
Mantido

II - Prestar assistência ao filiado que já
possua os requisitos legais para se
aposentar,
na
qualidade
de
aposentando, dando-lhe as orientações
devidas para atendimento dos seus
interesses como Auditor Fiscal,
especialmente os remuneratórios,
inclusive empreendendo as ações
necessárias para que ele possa migrar
para novas atividades sem sofrer
solução de continuidade, no sentido de
que ele possa prolongar sua vida útil
perante a sociedade e possa prosseguir
como participante das causas da
categoria;

II - Prestar assistência ao filiado que
já possua os requisitos legais para se
aposentar,
na
qualidade
de
aposentando,
dando-lhe
as
orientações
devidas
para
atendimento dos seus interesses
como Auditor Fiscal, especialmente os
remuneratórios,
inclusive
empreendendo as ações necessárias
para que ele possa migrar para novas
atividades sem sofrer solução de
continuidade, no sentido de que ele
possa prolongar sua vida útil perante
a sociedade e possa prosseguir como
participante das causas da categoria;

III - Prestar assistência ao cônjuge
filiado do (a) Auditor (a) Fiscal falecido
(a), e também familiares, especialmente
no tocante às providências a serem
tomadas logo após o óbito, inclusive
concessão de auxílios previdenciários e
estabelecimento da pensão por morte,
além
de
dar
as
orientações
subsequentes para que ele se sinta
integrado ao IAF;

III - Prestar assistência ao cônjuge
filiado do (a) Auditor (a) Fiscal
falecido (a), e também familiares,
especialmente no tocante às
providências a serem tomadas logo
após o óbito, inclusive concessão de
auxílios
previdenciários
e
estabelecimento da pensão por
morte, além de dar as orientações
subsequentes para que ele se sinta
integrado ao IAF;

IV - Solicitar medidas junto aos entes
governamentais e às organizações
privadas, no intuito de reincorporar os
atuais e futuros aposentados filiados ao
desenvolvimento de novas atividades,
de acordo com os desejos e vocações
manifestados, além de criar as
condições para que estes filiados
permaneçam integrados aos objetivos
da Secretaria da Fazenda da Bahia;

IV - Solicitar medidas junto aos entes
governamentais e às organizações
privadas, no intuito de reincorporar
os atuais e futuros aposentados
filiados ao desenvolvimento de novas
atividades, de acordo com os desejos
e vocações manifestados, além de
criar as condições para que estes
filiados permaneçam integrados aos

V - Participar ativamente das questões
previdenciárias,
notadamente
as
estaduais, inclusive buscando o
protagonismo na participação em
eventos, conselhos, órgãos e entidades
que adotem a seguridade social como
tema central de discussão e
deliberação.

objetivos da Secretaria da Fazenda da
Bahia;

Art. 38. Por ato da maioria absoluta da
Diretoria, qualquer diretor poderá ser
suspenso do cargo por falta, reiterada e
injustificada, a 5 (cinco) reuniões
consecutivas da Diretoria ou a 03 (três)
Assembléias Gerais consecutivas.

REVOGADO

DISPOSITIVO DESLOCADO E ADAPTADO PARA
CAPÍTULO ESPECÍFICO QUE TRATA DAS
CAUSAS DE SUSPENSÃO

Mantido em outro dispositivo

§ 1º. A suspensão a que se refere o
“caput” poderá ser de até 03 (três)
meses no máximo;

REVOGADO

DISPOSITIVO DESLOCADO E ADAPTADO PARA
CAPÍTULO ESPECÍFICO QUE TRATA DAS
CAUSAS DE SUSPENSÃO

Mantido em outro dispositivo

§ 2º. A reincidente aplicação desta
penalidade
resultará
no
encaminhamento do caso para a
Assembléia Geral que decidirá sobre a
destituição do Diretor.
SEÇÃO III
Do Conselho Fiscal

REVOGADO

DISPOSITIVO DESLOCADO E ADAPTADO PARA
CAPÍTULO ESPECÍFICO QUE TRATA DAS
CAUSAS DE SUSPENSÃO

Mantido em outro dispositivo

V - Participar ativamente das
questões
previdenciárias,
notadamente as estaduais, inclusive
buscando o protagonismo na
participação em eventos, conselhos,
órgãos e entidades que adotem a
Acrescenta-do o parágrafo nono ao art. seguridade social como tema central
56, com o seguinte teor: § 9º. Somente de discussão e deliberação.
poderão se can-didatar aos cargos de
Diretor e de Vice-Diretor da Diretoria de Acrescenta-do o parágrafo nono ao
Assuntos de Aposen-tadoria e Pensão o art. 56, com o seguinte teor: § 9º.
Auditor Fiscal filiado que já estiver Somente poderão se can-didatar aos
oficialmente aposentado
cargos de Diretor e de Vice-Diretor da
Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão o Auditor Fiscal
filiado que já estiver oficialmente
aposentado

SEÇÃO III
Do Conselho Fiscal

Mantido

Art. 39. O Conselho Fiscal é o órgão de
fiscalização contábil e patrimonial do IAF,
autônomo e soberano.
Art. 40. O Conselho Fiscal será composto
por 03 (três) membros efetivos e 03 (três)
suplentes, todos eleitos pelos associados.
§ 1º. O mandato dos membros do
Conselho Fiscal será de três anos e sua
eleição será realizada concomitantemente
com a da Diretoria Executiva, sendo
permitida a reeleição sucessiva.

Mantido

§ 2º. O Presidente do Conselho Fiscal § 2º. O Presidente do Conselho Fiscal
será eleito entre seus membros efetivos, será eleito entre seus membros
na primeira reunião.
efetivos, na primeira reunião.

Mantido

Art. 39. O Conselho Fiscal é o órgão de
fiscalização contábil e patrimonial do IAF,
autônomo e soberano.
Art. 40. O Conselho Fiscal será composto por
03 (três) membros efetivos e 03 (três)
suplentes, todos eleitos pelos associados.
§ 1º. O mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de três anos e sua eleição será
realizada concomitantemente com a da
Diretoria, sendo permitida a reeleição
sucessiva.

Mantido
Mantido

Texto original
§ 3º. Na hipótese de afastamento
definitivo ou temporário de quaisquer
dos membros efetivos do Conselho
Fiscal, estes serão substituídos pelos
suplentes, obedecendo-se à ordem
estabelecida no processo eleitoral

Proposta
§ 3º. Na hipótese de afastamento
definitivo ou temporário de quaisquer
dos membros efetivos do Conselho
Fiscal, estes serão substituídos pelos
suplentes, obedecendo-se à ordem
estabelecida no processo eleitoral

Justificativa

Esclarecimentos

Art. 41. O Conselho Fiscal reunir-se-á,
ordinariamente, a cada 90 (noventa) dias, a
fim de apreciar as contas do IAF,
formalmente apresentadas pela Diretoria e
extraordinariamente, sempre que se fizer
necessário, nos termos deste Estatuto e do
Regimento Interno próprio, proposto pelo
Conselho Fiscal e aprovado pela Assembléia
Geral.

Art. 41. O Conselho Fiscal reunir-se-á,
ordinariamente, até noventa (90) dias
após o término de cada trimestre, a fim de
apreciar as contas do IAF, formalmente
apresentadas pela Diretoria Executiva e
extraordinariamente, sempre que se fizer
necessário, nos termos deste Estatuto e
do Regimento Interno próprio, este
último a ser divulgado para todos os
filiados.

Inserida regra de apreciação do Alterado
regimento interno nas competências
da AG, seguindo mesma regra aplicada
às resoluções de Diretoria Executiva. V.
art. 24, III

Art. 42. As convocações para as
reuniões do Conselho Fiscal serão
realizadas formalmente, pelo seu
presidente, ou pelos demais membros
em conjunto, com antecedência mínima
de 10 (dez) dias da data prevista para a
reunião, salvo em casos excepcionais.

Art. 42. As convocações para as
reuniões do Conselho Fiscal serão
realizadas formalmente, pelo seu
presidente, ou pelos demais membros
em conjunto, com antecedência
mínima de três (03) dias da data
prevista para a reunião, salvo em

Alterado

Mantido

casos
excepcionais,
dando-se
publicidade aos dias das reuniões.
Mantido

§ 1º. O Conselho Fiscal deliberará § 1º. O Conselho Fiscal deliberará
sempre por maioria de votos.
sempre por maioria de votos.
§ 2º. A ausência não justificada de
REVOGADO
membros do Conselho Fiscal a 3 (três)
reuniões,
consecutivas
ou
não,
importará na perda do mandato.
Art. 43. Compete ao Conselho Fiscal:
Art. 43. Compete ao Conselho Fiscal:

DISPOSITIVO DESLOCADO E ADAPTADO PARA
CAPÍTULO ESPECÍFICO QUE TRATA DAS
CAUSAS DE SUSPENSÃO E DESTITUIÇÃO

I – fiscalizar a execução orçamentária, a
escrituração contábil e a administração
patrimonial da IAF, podendo requisitar,
dentro de seu âmbito de atuação, qualquer
livro, documento, exame ou parecer;

Mera correção ortográfica.

I – fiscalizar a execução orçamentária, a
escrituração contábil e a administração
patrimonial do IAF, podendo requisitar,
dentro de seu âmbito de atuação,
qualquer livro, documento, exame ou
parecer;

Texto original

Proposta

II – examinar o relatório anual de atividades,
o plano orçamentário anual, o balanço, os
balancetes e as prestações de contas de cada
exercício financeiro, apresentados pela
Diretoria,
emitindo
pareceres
e
encaminhando-os, em seqüência, para
deliberação da Assembléia Geral Ordinária;

II – examinar o relatório anual de
atividades, o plano orçamentário anual, o
balanço, os balancetes e as prestações de
contas de cada exercício financeiro,
apresentados pela Diretoria Executiva,
emitindo pareceres e encaminhando-os,
em sequência, para deliberação da
Assembleia Geral Ordinária;
III – proceder, sempre que entender
conveniente, à fiscalização e às
verificações fiscais e contábeis dos valores
financeiros e bens do IAF, emitindo
pareceres para o conhecimento da
Assembleia Geral, com vistas à adoção das
providências cabíveis;
IV – pronunciar-se, formal e previamente,
sobre doações, alienação de bens imóveis
ou constituição de ônus reais, propostas
pela Diretoria Executiva e nas condições
previstas neste estatuto;
V – convocar a Assembleia Geral, quando
houver fato relevante que a justifique,
informando aos associados quanto à
prática de irregularidades praticadas pela
Diretoria Executiva;

III – proceder, sempre que entender
conveniente, à fiscalização e às verificações
fiscais e contábeis dos valores financeiros e
bens do IAF, emitindo pareceres para o
conhecimento da Assembléia Geral, com
vistas à adoção das providências cabíveis;
IV – pronunciar-se, formal e previamente,
sobre a alienação de bens imóveis ou
constituição de ônus reais, pretendidos pela
Diretoria;
V – convocar a Assembléia Geral, quando
houver fato relevante que a justifique,
informando aos associados quanto à prática
de irregularidades praticadas pela Diretoria;

Conteúdo mantido em outro dispositivo

Mantido
Mantido

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido

Mantido

Alterado

Mantido

VI – manifestar-se sobre assuntos que lhe
forem encaminhados pela Assembléia Geral,
Conselho de Representantes ou Diretoria.

VI – manifestar-se sobre assuntos que lhe
forem encaminhados pela Assembleia
Geral, Conselho de Representantes ou
Diretoria Executiva

Mantido

§ 1º. O Conselho Fiscal deverá propor à
Assembléia Geral a destituição de
titulares da Diretoria, quando estes não
apresentarem, tempestivamente, as
peças contábeis e financeiras e os
competentes documentos que integram
a prestação de contas ou, quando
exigido, recusarem-se a fazê-lo ou
puserem obstáculos para que isso
ocorra.

§ 1º. O Conselho Fiscal deverá propor
à Assembleia Geral a destituição de
titulares da Diretoria Executiva,
quando estes não apresentarem,
tempestivamente, as peças contábeis
e financeiras e os competentes
documentos que integram a prestação
de contas ou, quando exigido,
recusarem-se a fazê-lo ou puserem
obstáculos para que isso ocorra.

Mantido

Texto original

Proposta

§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal, no
exercício de suas atribuições, responderão
administrativa, civil e penalmente pela
prática de atos contrários a lei e as
disposições deste estatuto.

§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal, no
exercício de suas atribuições, responderão
administrativa, civil e penalmente, pela
prática de atos contrários a lei e as
disposições deste estatuto, ou pelo
exercício de suas funções que configure
abuso de poder ou de direito.

SEÇÃO IV
Do Conselho de Representantes
Art. 44. O Conselho de Representantes é
constituído de vinte e seis membros
efetivos e vinte e seis suplentes, Auditores
Fiscais associados, todos eleitos pelos
associados das respectivas unidades de
representação,
conforme
distribuição
constante do anexo 01 deste Estatuto.

SEÇÃO IV
Do Conselho de Representantes

Art.
44.
O
Conselho
de
Representantes, constituído de onze
(11) membros efetivos e onze (11)
suplentes, cujos membros serão
eleitos
pelos
associados
das
respectivas
unidades
de
representação e pelos aposentados,
possui a seguinte composição:

I - Três (03) representantes titulares da
Unidade de Representação da Região

Justificativa

Esclarecimentos
Alterado

Mantido
Mantido
Proposição da nova estrutura do CR mais Alterado
ágil e mantendo a sua função precípua de
representatividade junto aos filiados.
Obs: do ponto de vista técnico, é preciso
que a distribuição esteja apontada em
dispositivo estatutário, sendo o anexo
apenas um instrumento indicativo, aqui
mantido para facilitar as mudanças de
denominações via resolução de Diretoria
Executiva, respeitando-se o número de
representantes e as unidades de
representação.
DAT METRO, INFIP E COPEC – 228 filiados Acrescentado

Fiscal de Salvador, mandatários dos
interesses dos filiados lotados nos setores
indicados no Anexo 1, mais três (03)
suplentes.
II - Um (01) representante titular da
Unidade de Representação da Região
Fiscal Norte, mandatário dos interesses
dos filiados lotados nos setores indicados
no Anexo 1, mais um (01) suplente.
III - Um (01) representante titular da
Unidade de Representação da Região
Fiscal Sul, mandatário dos interesses dos
filiados lotados nos setores indicados no
Anexo 1, mais um (01) suplente.

Texto original

Proposta
IVTrês (03) representantes
titulares da Unidade de Representação
do Centro Administrativo da Bahia
(CAB), assim subdividida:
a)
Um (01) representante titular
da área financeira, administrativa e
auditoria externa, mandatário dos
interesses dos filiados lotados nos
setores indicados no Anexo 1, mais um
(01) suplente.
b)
Um (01) representante titular
da área da gestão tributária e
tecnologia, mandatário dos interesses
dos filiados lotados nos setores
indicados no Anexo 1, mais um (01)
suplente.
c)
Um (01) representante titular
da área do contencioso administrativo
e corregedoria, mandatário dos
interesses dos filiados lotados nos
setores indicados no Anexo 1, mais um
(01) suplentes.
VTrês (03) representantes
titulares
dos
Aposentados,

DAT NORTE – 72 filiados

Acrescentado

DAT SUL – 73 filiados

Acrescentado

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado

DIREG, DEPAT, DIREF, DICOP, GASEC, Acrescentado
Promosefaz/PPP e AGE - 69 filiados

DPF, DITRI, DARC, SAT sede, SGF – 64 Acrescentado
filiados

CONSEF e CORREGEDORIA – 33 filiados

Acrescentado

APOSENTADOS – 305 filiados

Acrescentado

mandatários dos interesses dos
filiados aposentados, mais três (03)
suplentes.
§1º. Os Conselheiros Representantes terão
mandato de três anos e sua eleição será
realizada concomitantemente com a da
Diretoria, sendo permitida apenas uma
reeleição consecutiva.

§1º. Os Conselheiros de Representantes
terão mandato de três (3) anos e sua
eleição será realizada concomitantemente
com a da Diretoria Executiva, sendo
permitida
apenas
uma
reeleição
consecutiva.

Mantido

§ 2º. Os membros efetivos do Conselho
de Representantes serão substituídos
pelos respectivos suplentes nas
hipóteses de afastamento definitivo ou
temporário.

§2º Os suplentes terão participação
ativa nas reuniões do Conselho de
Representantes, com direito a voz,
mesmo que o representante titular
respectivo esteja presente, este último
com direito a voz e voto.

Alterado

Texto original

Proposta
§ 3º. Os membros efetivos do
Conselho de Representantes serão
substituídos
pelos
respectivos
suplentes nas hipóteses de ausência,
aposentadoria,
transferência
de
unidade
de
representação,
afastamento definitivo ou temporário,
sendo que, nestes casos, terá o
suplente direito a voz e voto.
§4º Mediante resolução da Diretoria
Executiva, poderão ser efetuados os
ajustes nas denominações dos setores
fazendários referenciados na coluna D do
Anexo 1, à medida em que a estrutura da
SEFAZ for modificando, vedada a alteração
da quantidade de representantes titulares
e suplentes prevista para cada unidade de
representação, aposentados, bem como
migrações entre os setores fixados para
cada área de abrangência.

Art. 45. Compete
Representantes:

ao

Conselho

de

Art. 45. Compete ao Conselho de
Representantes:

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado
§2º deslocado para cá e modificado

Cláusula visa modificar rapidamente a Acrescentado
representação em função de mudanças na
estrutura da SEFAZ e evita que a AG seja
convocada constantemente para proceder
a estas meras alterações de denominação.

Mantido

I – Encaminhar à Diretoria, através de seu
Coordenador, as propostas, estudos e
conclusões resultantes de seus trabalhos;

I – Encaminhar à Diretoria Executiva,
através de seu Coordenador, as propostas,
estudos e conclusões resultantes de seus
trabalhos;

II – indicar os membros do Conselho
Técnico de cada Diretoria, na forma do
parágrafo único deste artigo;

REVOGADO

III – compor, representado pelo seu
coordenador, a Diretoria do IAF, com direito
a voz e voto.
§ 1º. O Conselho de Representantes indicará,
em até 60 dias, contados de sua primeira
reunião, três associados para formar, em
cada Diretoria, o Conselho Técnico, com os
seus respectivos suplentes, desde que sejam
devidamente aprovados pelos respectivos
Diretores.

III – compor, representado pelo seu
coordenador, a Diretoria Executiva do IAF,
com direito a voz e voto.

Texto original
§ 2º. Os critérios para indicação e
substituição
dos
membros
dos
Conselhos Técnicos, serão definidos pelo
próprio Conselho de Representantes

Proposta
REVOGADO

REVOGADO

IV - Receber as demandas do
conselheiro representante no que
respeita às respectivas áreas de
abrangência e debatê-las em reunião
para fixação de propostas a serem
encaminhadas para a Diretoria
Executiva.
V - Solicitar estudos e análises dos
filiados associados, por área de
abrangência, através do conselheiro
representante respectivo.
VI Solicitar esclarecimentos
fundamentados da Diretoria Executiva
quando esta deixe de se reunir pelo
menos uma vez por mês.

Mantido

Conselho
extinção

Técnico

com

proposta

de Retirado
Mantido

Conselho
extinção

Conselho
extinção

Técnico

com

proposta

de Retirado

Justificativa
Técnico com proposta

de Retirado

Esclarecimentos

Acrescentado

Acrescentado

Acrescentado

Art.
46.
São
atribuições
Conselheiros Representantes:

Parágrafo único - Na hipótese da
Diretoria Executiva não esclarecer
fundamentadamente os motivos pelos
quais não está se reunindo pelo menos
uma vez por mês, poderá o Conselho
de Representantes convocar a
Assembleia Geral para decidir acerca
da aplicação da pena de destituição
para os membros da Diretoria
Executiva responsáveis pela falta
cometida, tipificada como abandono
de cargo.
dos Art. 46. São atribuições dos
Conselheiros Representantes:

I – consultar os associados, encaminhando às
reuniões do Conselho de Representantes a
posição de seus representados e as
demandas existentes em suas respectivas
Unidades de Representação;

I – consultar os associados, encaminhando
às
reuniões
do
Conselho
de
Representantes a posição de seus
representados e respectivas demandas
existentes em suas respectivas Unidades
de Representação e dos aposentados;

Texto original

Proposta

Acrescentado

Mantido
Alterado

Justificativa

Esclarecimentos

II – promover levantamentos e II – promover levantamentos e
estudos das questões e demandas de estudos das questões e demandas
interesse dos representados;
de interesse dos representados;

Mantido

III – divulgar e promover entre os
associados as decisões e deliberações da
Assembléia Geral e da Diretoria,
conforme orientação do Coordenador do
Conselho;
IV – eleger, em sua primeira reunião, o
Coordenador e o Secretário do Conselho
de Representantes.

III – divulgar e promover entre os
associados as decisões e deliberações
da Assembleia Geral e da Diretoria
Executiva, conforme orientação do
Coordenador do Conselho;

Mantido

IV – eleger o Coordenador e o Secretário
do Conselho de Representantes, por voto
secreto, em sua reunião de instalação, a
ser realizada em vinte e cinco (25) de
janeiro do primeiro ano do mandato ou no
primeiro dia útil imediato, caso em que se
dará exclusivamente na forma presencial.

Alterado

Art. 47. O Conselho de Representantes Art.
47.
O
Conselho
de
reunir-se-á, ordinariamente, segundo Representantes reunir-se-á em sessão
programação quadrimestral (abril, ordinária, segundo programação

Alterado

agosto e dezembro) divulgada pelo
Coordenador e, extraordinariamente,
conforme convocação da Diretoria, do
Coordenador ou de no mínimo de 1/4
dos membros deste Conselho.
§ 1º. As reuniões do Conselho de
Representantes serão realizadas com o
quorum mínimo de metade mais um de
seus membros.
§ 2º. As decisões serão tomadas por
maioria simples dos presentes, ficando
atribuída a prerrogativa do desempate
ao voto do Coordenador.
Art. 48. O Conselho de Representantes
poderá convocar qualquer membro da
Diretoria para prestar esclarecimentos
sobre questões de interesse do IAF.

Texto original

Art. 49.
São atribuições do
Coordenador do Conselho de
Representantes:
I – convocar as reuniões ordinárias e
extraordinárias do Conselho de
Representantes,
exceto
nas
hipóteses prevista no art. 28, X e no
art. 64 das Disposições Gerais.

trimestral (março, junho, setembro e
dezembro)
divulgada
pelo
Coordenador e, extraordinariamente,
conforme convocação da Diretoria
Executiva, do Coordenador ou de no
mínimo de 1/4 dos membros deste
Conselho.
§ 1º. As reuniões do Conselho de
Representantes serão realizadas de
forma presencial ou eletrônica e serão
realizadas com o quorum de metade
mais um de seus membros.
§ 2º. As decisões serão tomadas por
maioria simples dos presentes, ficando
atribuída a prerrogativa do desempate
ao voto do Coordenador.

Alterado

Mantido

Mantido

Art. 48. O Conselho de Representantes
poderá convocar qualquer membro da
Diretoria
Executiva
para
prestar
esclarecimentos sobre questões de
interesse do IAF.

Proposta

Parágrafo único. Em caso de
ausência injustificada do diretor
para prestar esclarecimentos,
poderá ser aberto contra ele
processo disciplinar para aplicação
de penalidade.
Art. 49.
São atribuições do
Coordenador do Conselho de
Representantes:
I – convocar as reuniões ordinárias
e extraordinárias do Conselho de
Representantes, sem prejuízo das
hipóteses previstas no art. 28, X e
no art (referenciar se AG aprovar)
__.

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado

Mantido

Alterado
Será indicado um novo número, pois o
art. 64 migrou para atribuições do
presidente.

II – compor, como membro efetivo, a
Diretoria do IAF, com direito a voz e voto,
representando
o
Conselho
de
Representantes;
III – levar ao conhecimento da Diretoria as
deliberações
do
Conselho
de
Representantes;

IV – informar ao Conselho de Representantes
as deliberações da Diretoria e da Assembléia
Geral.

Art. 50. São atribuições do Secretário do
Conselho de Representantes;
I – elaborar as pautas e as atas das
reuniões;
II – substituir o Coordenador em seus
impedimentos ou na vacância do cargo;
III – realizar as tarefas designadas pelo
Coordenador.
SEÇÃO V
Texto original
Dos Conselhos Técnicos
Art. 51. Os Conselhos Técnicos são
constituídos de cinco Auditores Fiscais
associados, sendo o Diretor e o ViceDiretor de cada Diretoria mais 03 (três)
membros indicados pelo Conselho de
Representantes

Art. 52. Os Conselhos Técnicos são
órgãos das Diretoria.
§ 1º. Caberá a cada Diretoria um
Conselho Técnico:
§ 2º. É atribuição do Conselho
Técnico assessorar a respectiva

II – compor, como membro efetivo, a
Diretoria Executiva do IAF, com direito a
voz e voto, representando o Conselho de
Representantes;

Mantido

III – levar ao conhecimento da
Diretoria Executiva as deliberações do
Conselho de Representantes, dandose
amplo
conhecimento
aos
associados;
IV – informar ao Conselho de
Representantes as deliberações da
Diretoria Executiva e da Assembleia
Geral.
Art. 50. São atribuições do Secretário
do Conselho de Representantes;
I – elaborar as pautas e as atas das
reuniões;
II – substituir o Coordenador em seus
impedimentos ou na vacância do
cargo;
II – substituir o Coordenador em suas
ausências, impedimentos ou na
vacância do cargo;
SEÇÃO V
Proposta
REVOGADO

Alterado

REVOGADO
REVOGADO
REVOGADO
REVOGADO

Mantido

Mantido
Mantido
Mantido
Alterado
Mantido
Justificativa

OPTOU-SE PELA VALORIZAÇÃO DAS
COMISSÕES, EM FORMATO MAIS
DINÂMICO, NADA IMPEDINDO QUE
CADA DIRETORIA FORME AS SUAS.

Esclarecimentos

Diretoria na realização das suas
atividades.
§ 3º. É vedada a participação do
Diretor ou Vice de uma Diretoria no
Conselho Técnico de outra Diretoria
§ 4º. Os Conselhos Técnicos se
reunirão ordinariamente, segundo
programação trimestral e
extraordinariamente, quando for
necessário, conforme convocação
dos respectivos Diretores.
§ 5º. As reuniões dos Conselhos
Técnicos serão realizadas com o
quórum mínimo de 3/5 ( três
quintos) de seus membros.
Art. 53. São atribuições dos
Conselheiros Técnicos:
I – promover levantamentos e
estudos das questões de interesse
da sua respectiva Diretoria;
Texto original

II – elaborar comentários, opinar e
apresentar sugestões acerca das
diretrizes, projetos e propostas
formuladas pela Diretoria de cujo
conselho faz parte;
III – propor estudos e projetos para
serem desenvolvidos pela Diretoria
de cujo conselho faz parte.

REVOGADO

REVOGADO

REVOGADO

REVOGADO
REVOGADO

Proposta
REVOGADO

Justificativa

Esclarecimentos

REVOGADO

SEÇÃO VI
DO CONSELHO PLENO
Art. 53 – A: O Conselho Pleno é
constituído pelos componentes titulares
da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal
e do Conselho de Representantes e pelos

Acrescentado
Criação deste órgão social.

Acrescentado
Acrescentado

admitida a
participação
destes
últimos
exclusivamente com direito de voz e
se estiverem filiados à entidade
ex-presidentes do IAF,

Acrescentado

§1º As reuniões do Conselho Pleno serão
convocadas por iniciativa de no mínimo
dois terços (2/3) dos integrantes da
Diretoria Executiva, sempre em caráter
extraordinário, a fim de seus membros
decidirem em caráter urgente ou
relevante sobre questões pautadas
especificamente, ficando vedado deliberar
sobre temas que sejam de competência
privativa da Assembleia Geral.
§2º O Conselho Pleno se reunirá com o
quórum de dez (10) membros, dirigido
pelo Presidente do IAF, substituído em
suas ausências e impedimentos pelo
Coordenador
do
Conselho
de
Representantes ou, sucessivamente, pelo
Presidente do Conselho Fiscal, e tomará as
decisões por maioria simples, com voto de
desempate, se for o caso, de quem estiver
presidindo a reunião.

SEÇÃO VI
Texto original
Da Perda do Mandato

Art. 54. Independente das ações
judiciais cabíveis, os membros do
Conselho
de
Representantes,
Diretoria e Conselho Fiscal estão
sujeitos à perda do mandato por
decisão da Assembléia Geral, na
ocorrência das seguintes hipóteses
I - malversação ou dilapidação do
patrimônio social;
II –
grave violação do Estatuto;
III – abandono de cargo;

Acrescentado

REVOGADO
Proposta
REVOGADO
REVOGADO

Deslocado para o capítulo das penalidades

Retirado

Deslocado para o capítulo das penalidades

Retirado
Retirado

REVOGADO

Deslocado para o capítulo das penalidades

Retirado

REVOGADO
REVOGADO

Deslocado para o capítulo das penalidades

Retirado
Retirado

Justificativa
Deslocado para o capítulo das penalidades

Deslocado para o capítulo das penalidades

Esclarecimentos

IV –
deixar de pertencer ao quadro
associativo do IAF;
V–
exoneração, a bem do serviço
público, da carreira de Auditor Fiscal.

REVOGADO

Deslocado para o capítulo das penalidades

Retirado

REVOGADO

Deslocado para o capítulo das penalidades

Retirado

Parágrafo único. A destituição
cargo deverá ser precedida
notificação e assegurado
interessado o pleno direito
defesa.

REVOGADO

Deslocado para o capítulo das penalidades

Retirado

de
de
ao
de

SEÇÃO VII
Das eleições

SEÇÃO VII
Das eleições

Mantido
Mantido
Art. 55. Haverá eleições trienais para Art. 55. Haverá eleições trienais para Data antecipada e adaptada para evitar o Alterado
composição da Diretoria, do Conselho Fiscal composição da Diretoria Executiva, do feriado nacional de 12 de outubro
e do Conselho de Representantes, que serão
realizadas no mês de novembro do último
ano dos mandatos da Diretoria e dos
Conselhos.

Conselho Fiscal e do Conselho de
Representantes, que serão realizadas na
penúltima semana de outubro do último
ano dos mandatos da Diretoria Executiva
e dos Conselhos, em data a ser definida
pela Comissão Eleitoral.

§ 1º. Compete ao Presidente, juntamente
com a Diretoria, convocar a Assembléia Geral
para as eleições e criar Comissão Eleitoral
para conduzi-las, com antecedência mínima
de 60 dias.

§1º Até a penúltima semana de
julho,
o
Conselho
de
Representantes apresentará ao
presidente do IAF os membros da
Comissão Eleitoral, no número
exato de cinco (5), sendo três (3)
titulares e dois (2) suplentes.

Alterado

§ 2º. A Comissão Eleitoral deverá, no prazo
de 15 dias, a partir de sua constituição, editar
e divulgar o regulamento das eleições, onde
serão definidos a forma e os locais das
mesmas, em conformidade com a lei e com
estes estatutos.

§2º Não poderão ser membros da
Comissão Eleitoral o filiado que
não estiver em pleno gozo dos
seus direitos estatutários ou que
tiver violado quaisquer regras
deste estatuto, os candidatos às
eleições, nem os integrantes da
Diretoria e dos Conselhos, em

Alterado

exercício na data da publicação do
edital de convocação da eleição.
Texto original
§ 3º.
A Comissão Eleitoral será
constituída por no mínimo 05 (cinco)
associados, nomeados pelo Presidente
do IAF, indicados pelo Conselho de
Representantes, da qual não poderão
fazer parte candidatos, nem integrantes
da Diretoria e dos Conselhos, em
exercício na data da publicação do edital
de convocação da eleição.

Proposta

Justificativa

Esclarecimentos

§3º Caso o Conselho de
Representantes não faça a
apresentação
da
Comissão
Eleitoral no prazo máximo
assinalado, a Diretoria Executiva,
por iniciativa mínima de quatro
(4) membros, poderá fazê-lo ou,
na omissão desta, o Conselho
Fiscal o fará.
§ 4º – Instalada a comissão serão eleitos §4º Após o recebimento dos
por seus membros, 01 (um) Presidente e nomes
apresentados
pelo
01 (um) Secretário.
Conselho de Representantes, terá
o Presidente do IAF três (3) dias
para criar a Comissão Eleitoral.

Alterado

§5º Caso o Presidente do IAF não
crie a Comissão Eleitoral no prazo
máximo assinalado, deverá o
Conselho de Representantes fazêlo, instalando imediatamente a
Comissão Eleitoral.

Alterado

§ 6º – As decisões da Comissão Eleitoral §6º Até dois (2) dias após sua
serão por maioria simples, em votação criação, a Comissão Eleitoral:
nominal , cabendo ao Presidente o voto
de qualidade.
I.
Escolherá seu presidente e

Alterado

§ 5º. O Regulamento Eleitoral deverá prever,
ao menos, um debate entre as chapas
concorrentes para Diretoria.

II.

secretário;
Fixará a data para as
eleições e comunicará

Alterado

III.

IV.

V.

imediatamente a decisão
para o Presidente do IAF;
Redigirá o Regulamento
das Eleições, a ser
publicado no prazo de
cinco (05) dias;
Agendará a data para o
debate
das
chapas
concorrentes,
a
ser
ocorrido presencialmente
em Salvador, transmitido
eletronicamente
para
todas
as
unidades
fazendárias,
salvo
se
houver problemas de
comunicação, caso em que
a Comissão Eleitoral fixará
outra data.
Tomará as suas decisões
por maioria simples, em
votação nominal.

§ 7º – Ficará assegurada a todas as § 7º – Ficará assegurada a todas as
chapas concorrentes a designação de chapas concorrentes a designação de
fiscais, que poderão atuar nos locais de fiscais, que poderão atuar nos locais de
votação.
votação.

§8º Recebida a comunicação da
data das eleições, terá o
presidente do IAF três (3) dias
para publicar o edital de
convocação da Assembleia Geral
com vistas às eleições dos
membros da Diretoria Executiva e
dos Conselhos Fiscal e de
Representantes.

Mantido

Acrescentado

Acrescentado

§9º Caso o presidente do IAF não
faça a convocação das eleições no
prazo máximo fixado, a própria
Comissão Eleitoral deverá fazê-lo,
no prazo de dois (2) dias.
Texto original
Proposta
Art. 56. Com relação às candidaturas Art. 56. Com relação às candidaturas
vigorarão as regras a seguir:
vigorarão as regras a seguir:

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido

§ 1º. As candidaturas ao Conselho Fiscal e
Conselho
de
Representantes
serão
individuais.
§ 2º. As candidaturas à Diretoria serão
efetuadas através de Chapas com todos os
cargos previstos neste Estatuto, inclusive os
de Vice-Diretores.

§ 1º. As candidaturas ao Conselho Fiscal e
Conselho de Representantes serão
individuais.
§ 2º. As candidaturas à Diretoria Executiva
serão efetuadas através de Chapas com
todos os cargos previstos neste Estatuto,
inclusive os de Vice-Diretores.

Mantido

§ 3º. É vedada a candidatura a mais de
um cargo eletivo.
§ 4º. O associado que concorrer a cargo
eletivo para a Diretoria só poderá
participar de uma única chapa.

§ 3º. É vedada a candidatura a mais de
um cargo eletivo.
§ 4º. O associado que concorrer a
cargo eletivo para a Diretoria Executiva
só poderá participar de uma única
chapa.
§ 5º. Para concorrer a cargo eletivo, o
associado deverá estar filiado há pelo
menos um ano antes do edital de
convocação das eleições e estar em
pleno gozo de seus direitos
estatutários.
§ 6º. Somente poderá se candidatar a
membro
do
Conselho
de
Representantes de
determinada
Unidade
de
Representação
o
associado lotado na respectiva
Unidade, conforme o anexo 01 deste
Estatuto.

Mantido

§ 5º. Para concorrer a cargo eletivo, o
associado deverá ter ao menos um ano
de registro no IAF e estar em pleno gozo
de seus direitos estatutários.
§ 6º. Somente poderá se candidatar a
membro do Conselho de Representantes
de
determinada
Unidade
de
Representação o associado lotado na
respectiva Unidade, conforme o anexo
01 deste Estatuto.

Texto original

Proposta

Mantido

Mantido

Alterado

Mantido

Justificativa

Esclarecimentos

§ 7º. Para se eleger Conselheiro
Representante pela Unidade de
Representação dos Aposentados é
necessário estar inativo.
§ 8º. O registro das candidaturas será
efetuado por escrito e protocolado junto
à Comissão Eleitoral com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias da realização
das eleições.
§ 9º. Somente poderão se candidatar aos
cargos de Diretor e de Vice-Diretor da
Diretoria de Assuntos de Aposentadoria
e Pensão o Auditor Fiscal filiado que já
estiver oficialmente aposentado

Art. 57. A forma de votação será
pessoal, intransferível e secreta. O voto
será dado à Chapa e, individualmente,
aos candidatos aos Conselhos Fiscal e de
Representantes.
§1º. Os associados lotados em
determinada Unidade de Representação
só poderão votar, para o Conselho de

§ 7º. Para se eleger Conselheiro
Representante dos Aposentados é
necessário estar oficialmente nesta
condição.
§ 8º. O pedido de registro das
candidaturas será efetuado por escrito
para a Comissão Eleitoral, podendo ser
encaminhado via e-mail,
com
antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da realização das eleições
§ 9º. Somente poderão se candidatar
aos cargos de Diretor e de Vice-Diretor
da Diretoria de Assuntos de
Aposentadoria e Pensão o Auditor
Fiscal filiado que já estiver
oficialmente aposentado
§10 Não poderá se candidatar às
eleições o filiado que se enquadrar nas
hipóteses do art. 15.
§11 Poderá votar o Auditor Fiscal que:
I- À época das eleições, estiver em
pleno gozo dos seus direitos
estatutários
II- Não tiver violado quaisquer regras
deste estatuto.
III- Estiver como filiado da entidade na
data do edital de convocação das
eleições.
Art. 57. A votação será pessoal,
intransferível e secreta, podendo se
dar na forma presencial ou eletrônica,
observadas as condições fixadas no
regulamento eleitoral.
§1º O voto será dado à Chapa e,
individualmente, aos candidatos aos
Conselhos Fiscal e de Representantes.

Alterado

Alterado

DISPOSITIVO APROVADO NA
ASSEMBLEIA GERAL

Mantido

Acrescentado
Acrescentado
Acrescentado
Acrescentado
Acrescentado
Alterado

Alterado

Representantes, nos candidatos de sua
respectiva unidade.
§2º. Apurados os votos pela Comissão
Eleitoral serão considerados eleitos:
I – para a Diretoria, a Chapa que obtiver
maior número de votos;

§2º. Apurados os votos pela Comissão
Eleitoral serão considerados eleitos:
I – para a Diretoria Executiva, a Chapa
que obtiver maior número de votos;

Texto original

Proposta

II – para o Conselho Fiscal e Conselho de
Representantes,
os
candidatos
individualmente mais votados.
§ 3º. Verificando-se empate, será
considerada eleita a Chapa cujos membros
possuírem a maior média de tempo de
admissão no IAF, e, caso permaneça o
empate, a maior média de tempo de
ocupação do cargo de Auditor Fiscal do
Estado da Bahia.
§ 4º. Ocorrendo empate na votação para
eleição dos membros dos Conselhos, serão
considerados eleitos os conselheiros que
possuírem o maior tempo de admissão no
IAF e, se permanecer o empate, os que
ocuparem, há mais tempo, o cargo de
Auditor Fiscal do Estado da Bahia.
§ 5º. Esgotadas as hipóteses de desempate
constantes dos §§3º e 4º, prevalecerá o
critério de maior idade cronológica para os
membros dos Conselhos e a média dessa
idade para eleição da Diretoria;
§ 6º. Os eleitos serão diplomados e
empossados no primeiro dia útil do ano
seguinte à realização das eleições, devendo
ser lavrados ata e termo de posse, em 03
(três) vias com assinaturas dos eleitos e dos
membros da Comissão Eleitoral.

II – para o Conselho Fiscal e Conselho de
Representantes,
os
candidatos
individualmente mais votados.
§ 3º. Verificando-se empate, será
considerada eleita a Chapa cujos membros
possuírem a maior média de tempo de
admissão no IAF, e, caso permaneça o
empate, a maior média de tempo de
ocupação do cargo de Auditor Fiscal do
Estado da Bahia.
§ 4º. Ocorrendo empate na votação para
eleição dos membros dos Conselhos, serão
considerados eleitos os conselheiros que
possuírem o maior tempo de filiação no
IAF e, se permanecer o empate, os que
ocuparem há mais tempo o cargo de
Auditor Fiscal do Estado da Bahia.
§ 5º. Esgotadas as hipóteses de desempate
constantes dos §§3º e 4º, prevalecerá o
critério de maior idade cronológica para os
membros dos Conselhos e a média dessa
idade para eleição da Diretoria Executiva;
§ 6º. Os eleitos serão diplomados e
empossados no primeiro dia útil do ano
seguinte à realização das eleições,
devendo ser lavrados ata e termo de
posse, em 03 (três) vias com assinaturas
dos eleitos e dos membros da Comissão
Eleitoral.
§7º O regulamento eleitoral estabelecerá
os controles presenciais e eletrônicos que
preservem o sigilo, a pessoalidade e o
caráter intransferível do voto.

Mantido
Mantido
Justificativa

Esclarecimentos
Mantido
Mantido

Alterado

Mantido

Mantido

Acrescentado

Acrescentado

§8º Na hipótese de ser adotada a votação
eletrônica como opção adicional para o
pleito presencial, será garantido ao filiado
o seu direito de voto caso o sistema
apresente falhas de funcionamento ou de
controle,
supridas
através
de
procedimento previsto no regulamento
eleitoral.

Texto original

Proposta
§9º As chapas concorrentes terão
direito a receber até dez (10) salários
mínimos para promover a sua
campanha eleitoral, sujeitos os gastos
à prestação de contas perante a
Comissão Eleitoral.

Art. 58. Eventuais impugnações, tanto
do registro de Chapa ou candidatura,
quanto da própria Eleição, deverão ser
feitas por escrito e apresentadas
perante a Comissão Eleitoral, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias do respectivo
ato de registro ou da proclamação, que
decidirá no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 58. Eventuais impugnações,
tanto do registro de Chapa ou
candidatura, quanto da própria
Eleição, deverão ser feitas por
escrito ou por via eletrônica no
prazo máximo de cinco (5) dias do
respectivo ato de registro ou da
proclamação do resultado e
apresentadas perante a Comissão
Eleitoral, cabendo a esta decidir
em dois (2) dias, contados a partir
do seu recebimento;
TÍTULO III - DO PATRIMÔNIO E DO
REGIME DE CUSTEIO
CAPÍTULO I

TÍTULO III - DO PATRIMÔNIO E DO
REGIME DE CUSTEIO
CAPÍTULO I
Do Erário, das Contribuições e da
Receita

Do Patrimônio e das Fontes de
recursos para manutenção da
Entidade.

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado

Alterado

Mantido

Redação adotada no art 54 CC

Mantido
Alterado

Art. 59. O patrimônio do IAF será
composto por bens imóveis, móveis,
utensílios, aparelhos, obras e livros
jurídicos, contribuições de associados,
doações, subvenção de qualquer tipo e
rendas de eventos institucionais, sociais
e promocionais, assim como de
aplicações financeiras.

Art. 59. O patrimônio do IAF será Alteração feita com base nos arts. 79 e Alterado
composto por bens imóveis, móveis, segs. do CC.
imateriais, divisíveis, singulares,
coletivos, utensílios, aparelhos, obras
e livros, contribuições de associados,
honorários, restituições de tributos,
auxílios, legados, doações, subvenção
de qualquer tipo e rendas de eventos
institucionais, educacionais, sociais e
promocionais, dentre outras receitas,
inclusive aplicações financeiras.

Texto original
Proposta
§ 1º. Todos os bens patrimoniais do IAF § 1º. Todos os bens patrimoniais do IAF
deverão ser destinados às finalidades deverão ser destinados às finalidades
previstas neste Estatuto.
previstas neste Estatuto.
§ 2º. Valores em dinheiro poderão ser usados
em aplicações financeiras ou cadernetas de
poupança, até sua destinação definitiva
dentro dos objetivos do IAF.
§ 3º. É vedada a aplicação de recursos do IAF
em jogos de azar, aplicações financeiras
compostas exclusivamente por índices de
renda variável, tais como ações cotadas, ou
não, em bolsa de valores, fundos de ações,
hedges, contratos de opções e outras
aplicações que possam ser caracterizadas
como de especulação financeira, passíveis de
comprometer e causar prejuízos ao
patrimônio social
§ 4º. A contribuição mensal para o IAF
corresponde ao percentual de 1,34 % do
vencimento mais gratificação fiscal (100
pontos) da classe inicial do Auditor Fiscal do
Estado da Bahia.

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido

§ 2º. Valores em dinheiro serão usados em
aplicações financeiras, até sua destinação
definitiva dentro dos objetivos sociais e
finalidades do IAF.
§ 3º. É vedada a aplicação de recursos do
IAF em jogos de azar e aplicações
financeiras compostas por índices de
renda variável, classificadas como de alto
risco, tais como ações cotadas, ou não, em
bolsa de valores, fundos de ações, hedges,
contratos de opções e outras aplicações
que possam ser caracterizadas como de
especulação financeira, passíveis de
comprometer e causar prejuízos ao
patrimônio social.
§ 4º. A contribuição mensal de cada
associado será apurada da seguinte forma:

Alterado

I – Ativos ou Aposentados: 1,09% (um
inteiro e nove centésimos por cento) sobre
a soma do salário base mais o valor
equivalente a 110 (cento e dez pontos) da
Gratificação Fiscal, da respectiva classe;

Acrescentado

Alterado

Alterado

§ 5º – A Diretoria adotará as providências
necessárias, através de Resolução, fixando a
forma, os prazos, as multas e os juros legais,
com vistas à cobrança de mensalidades dos
associados.

II – Pensionistas: 0,80% (oitenta
centésimos por cento) sobre a soma do
salário base mais o valor equivalente a 110
(cento e dez pontos) da Gratificação Fiscal,
da classe I;
§ 5º – A Diretoria Executiva adotará as
providências necessárias, através de
Resolução, fixando a forma, os prazos, as
multas e os juros legais, com vistas à
cobrança de mensalidades dos associados.

Texto original

Proposta

Art. 60. Em caso de dissolução do IAF, o
remanescente do seu patrimônio líquido
será destinado a entidade(s) de fins não
lucrativos, por deliberação dos associados,
através de Assembléia Geral, ou à instituição
municipal, estadual ou federal, que possua
finalidades de assistência e amparo às
crianças e adolescentes, vítimas de violência
doméstica, maus tratos ou abandono.
TÍTULO IV - Das disposições gerais
Art. 61. A Diretoria fará afixar, em quadro,
na sede social, o nome dos associados

§6º As entidades compartilharão entre si
patrimônio, receitas e demais recursos,
inclusive humanos, com o objetivo de
racionalizar a administração entre elas,
sendo que, do total mensal das receitas
arrecadadas, setenta por cento (70%)
ficarão com a Associação e trinta por cento
(30%) ficarão para o Sindicato.
§7º Resolução de Diretoria Executiva
estabelecerá procedimentos e controles
para
que
a
contabilização
e
operacionalização das receitas e despesas
sejam feitas de forma centralizada, com o
objetivo de proporcionar para elas
melhores condições de funcionamento.
Art. 60. Em caso de dissolução do IAF, o
remanescente do seu patrimônio líquido
será destinado a entidade(s) de fins não
lucrativos, por deliberação dos associados,
através de Assembleia Geral, ou à
instituição municipal, estadual ou federal,
que possua finalidades de assistência e
amparo às crianças, adolescentes e idosos.
TÍTULO IV - Das disposições gerais e
finais
Art. 61. A Diretoria Executiva fará afixar,
em quadro, na sede social, o nome dos

Mantido

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado

Acrescentado

Alterado

Alterado
Mantido

fundadores do IAF, constantes da ata de
criação.

associados fundadores do IAF, constantes
da ata de criação.

§ 1º. A Diretoria poderá criar medalhas
para homenagear aqueles cidadãos,
associados ou não, que tiverem prestado
relevantes serviços ao IAF, por seu
notável saber nas áreas de interesse do
IAF, ou por terem prestado relevantes
serviços à causa pública ou à classe dos
Auditores Fiscais da SEFAZ Bahia.

§ 1º. A Diretoria Executiva poderá
homenagear
aqueles
cidadãos,
associados ou não, que tiverem
prestado relevantes serviços ao IAF,
por seu notável saber nas áreas de
interesse do IAF, ou por terem
prestado relevantes serviços à causa
pública ou à classe dos Auditores
Fiscais da SEFAZ Bahia.

Alterado

Texto original

Proposta

§ 2º. A Assembléia Geral poderá, por
indicação de um ou mais membros da
Diretoria,
conceder
medalhas
para
homenagear
aqueles
cidadãos
que
atenderem às condições do § 1º deste artigo.
§ 3º. É vedada a concessão de medalhas a
membros, em exercício, da Diretoria e dos
Conselhos
Art. 62. O IAF poderá criar símbolo que o
represente, o qual será usado como timbre,
selo e carimbo, na correspondência oficial,
como insígnia na bandeira e estandarte que
forem adotados e, ainda, como distintivo
para uso dos associados.

§ 2º. A Assembleia Geral poderá
homenagear, por indicação de um ou mais
membros da Diretoria Executiva, aqueles
cidadãos que atenderem às condições do §
1º deste artigo.
§ 3º. É vedada a concessão de
homenagens a membros, em exercício, da
Diretoria Executiva e dos Conselhos.
Art. 62. O IAF poderá criar símbolo que o
represente, o qual será usado como
timbre,
selo
e
carimbo,
na
correspondência
oficial,
inclusive
eletrônica, como insígnia na bandeira e
estandarte que forem adotados e, ainda,
como distintivo para uso dos associados.

Alterado

Art. 63. É vedada a contratação de
funcionários ou prestadores de serviços
com parentesco, até o terceiro grau,
conjugue ou companheiro, de qualquer
membro dos órgãos deliberativos e
consultivos do IAF.

Art. 63. É vedada a contratação de
empregados ou prestadores de
serviços com parentesco, até o
terceiro
grau,
cônjuge
ou
companheiro, de qualquer Auditor
Fiscal, situação atestada mediante
declaração do contratado.

Alterado

Art. 64. Compete ao Presidente do IAF
convocar a primeira reunião do Conselho de
Representantes.

REVOGADO

Art. 63 – A: Aplica-se este estatuto,
no que couber, ao associado especial.

Justificativa

Esclarecimentos

Alterado
Alterado

Mudou para o rol das atribuições do Retirado
Presidente
Acrescentado

Art. 64 – B: Os prazos fixados neste
Estatuto serão contínuos, excluindose o dia de início e incluindo-se o de
vencimento.
§1º. Os prazos só se iniciam ou vencem
nos dias úteis.
§2º. No caso de comunicações
encaminhadas por meio eletrônico,
considera-se o ato recebido pelo
destinatário três (3) dias após a sua
leitura.
Texto original

Proposta
Art. 63 – C: Para efeito de fixação dos
quóruns previstos neste estatuto, adotarse-ão as regras matemáticas de
arredondamento, de acordo com os
seguintes critérios:

§1º
Quando
o
algarismo
imediatamente seguinte ao último
algarismo a ser conservado for inferior
a 5, o último algarismo a ser
conservado
permanecerá
sem
modificação.
§2º
Quando
o
algarismo
imediatamente seguinte ao último
algarismo a ser conservado for igual ou
superior a 5, o último algarismo a ser
conservado deverá ser aumentado de
uma unidade.
Art. 63 – D: Os casos omissos no
presente Estatuto serão resolvidos
pela Diretoria Executiva ou, naquilo
que lhe for de sua privativa
competência, pela Assembleia Geral,
na forma do art. 24.

Acrescentado

Acrescentado
Acrescentado

Justificativa

Esclarecimentos
Acrescentado

Acrescentado

Acrescentado

Acrescentado

Art. 63 – E: O presente Estatuto,
aprovado em Assembleia Geral, no
dia 08 de maio de 2006, entrou em
vigor naquela data.
Art. 63 – F: À exceção dos arts....
(referenciar
dispositivos
após
formatação final dada pela AG), que
terão vigência a partir de 01.01.2022,
todas as demais alterações aprovadas
na quarta revisão estatutária terão
validade imediata.

Mero deslocamento do art. 70, por Acrescentado
pertinência – não é disposição transitória.
Temas que passarão a vigorar a partir de
01.01.2022: nova composição da Diretoria
Executiva e respectivas atribuições, nova
composição
do
Conselho
de
Representantes, criação do Conselho
Pleno, definição do substituto do
presidente

Acrescentado.
Verificar se a terceira alteração foi
considerada a da criação da Diretoria
Executiva de aposentados

Texto original
TÍTULO V - Das disposições transitórias

Proposta
TÍTULO V - Das disposições
transitórias

Art. 65. Excetuam-se do cumprimento do
prazo mínimo de filiação perante o IAF,
referido no § 5º do art. 56, os associados
eleitos para a composição da primeira
Diretoria e do primeiro Conselho Fiscal.

Art. 65. Excetuam-se do cumprimento do
prazo mínimo de filiação perante o IAF,
referido no § 5º do art. 56, os associados
eleitos para a composição da primeira
Diretoria Executiva e do primeiro
Conselho Fiscal.
Art. 66. As chapas para a eleição da
primeira Diretoria Executiva assim como
os membros do primeiro Conselho Fiscal,
extraordinariamente,
deverão
ser
apresentados
na
Assembleia
de
Constituição do IAF e aprovação deste
estatuto.
Art. 67. A primeira Diretoria Executiva e o
primeiro Conselho Fiscal serão eleitos
pela Assembleia de Constituição do IAF e
aprovação do Estatuto, passíveis de uma
única reeleição para o período
imediatamente
subsequente,
independente da posição do associado na
Diretoria Executiva.

Mantido

Art. 68. A Diretoria e o Conselho Fiscal Art. 68. A Diretoria Executiva e o
que substituirão os primeiros eleitos, Conselho Fiscal que substituirão os

Mantido

Art. 66. As chapas para a eleição da primeira
Diretoria assim como os membros do
primeiro
Conselho
Fiscal,
extraordinariamente,
deverão
ser
apresentados
na
Assembléia
de
Constituição do IAF e aprovação deste
estatuto.
Art. 67. A primeira Diretoria e o primeiro
Conselho Fiscal serão eleitos pela
Assembléia de Constituição do IAF e
aprovação do Estatuto, passíveis de uma
única
reeleição
para
o
período
imediatamente subseqüente, independente
da posição do associado na Diretoria.

Justificativa

Esclarecimentos
Mantido

Mantido

Mantido

assim como os membros do primeiro
Conselho de Representantes, serão
eleitos na primeira quinzena do mês de
maio de 2007.

primeiros eleitos, assim como os
membros do primeiro Conselho de
Representantes, serão eleitos na
primeira quinzena do mês de maio de
2007.

§ 1º. Para esta eleição específica, será
dispensado o disposto no § 5º do art. 56, no
que se refere ao tempo mínimo de filiação.
§ 2º. A posse e o início de exercício dos
referenciados no “caput” deste artigo
ocorrerão até 01/06/2007, e os seus
mandatos encerrar-se-ão em 31/12/2009;
§ 3º. As disposições do §3º do art. 55 não se
aplicarão às eleições previstas no “caput”
deste artigo.

§ 1º. Para esta eleição específica, será
dispensado o disposto no § 5º do art. 56,
no que se refere ao tempo mínimo de
filiação.
§ 2º. A posse e o início de exercício dos
referenciados no “caput” deste artigo
ocorrerão até 01/06/2007, e os seus
mandatos encerrar-se-ão em 31/12/2009;
§ 3º. As disposições do §3º do art. 55 não
se aplicarão às eleições previstas no
“caput” deste artigo.

Texto original

Proposta

§ 4º. O Diretor de Organização e Mobilização
Sindical,
o
Diretor
de
Assuntos
Parlamentares e Relações Intersindicais e
seus respectivos vices, eleitos na assembléia
que alterou este estatuto, terão seus
mandatos encerrados em 31/12/2009.

§ 4º. O Diretor de Organização e
Mobilização Sindical, o Diretor de Assuntos
Parlamentares e Relações Intersindicais e
seus respectivos vices, eleitos na
assembléia que alterou este estatuto,
terão seus mandatos encerrados em
31/12/2009.
§ 5º. Os cargos vagos do Conselho de
Representantes serão preenchidos em
eleição a ser convocada em até 180 dias.

Mantido

Art. 69. As eleições que ocorrerão na
primeira quinzena do mês de maio de
2007, a que ser refere o “caput” do art.
68, serão conduzidas pela Comissão
Eleitoral, constituída por no mínimo 05
(cinco) associados, nomeados e indicados
pela Diretoria Executiva, da qual não
poderão fazer parte candidatos, nem
integrantes da Diretoria Executiva ou dos
Conselhos, em exercício na data da
publicação do edital de convocação da
eleição.

Mantido

§ 5º. Os cargos vagos do Conselho de
Representantes serão preenchidos em
eleição a ser convocada em até 180 dias.
Art. 69. As eleições que ocorrerão na
primeira quinzena do mês de maio de 2007,
a que ser refere o “caput” do art. 68, serão
conduzidas pela Comissão Eleitoral,
constituída por no mínimo 05 (cinco)
associados, nomeados e indicados pela
Diretoria, da qual não poderão fazer parte
candidatos, nem integrantes da Diretoria ou
dos Conselhos, em exercício na data da
publicação do edital de convocação da
eleição.

Mantido

Mantido

Mantido

Justificativa

Esclarecimentos

Mantido

Art. 70. O presente Estatuto, aprovado em
Assembléia Geral, no dia 08 de maio de
2006, entrou em vigor naquela data.

REVOGADO

O art. 70 migrou para as disposições gerais Deslocado
e finais com adaptações

§ 1º. Este mesmo Estatuto teve sua primeira
revisão aprovada em 30/01/2007, entrando
em vigor esta redação substituta na data de
sua aprovação.
§ 2º. Este mesmo Estatuto teve sua segunda
revisão aprovada em 07/12/2007, entrando
em vigor esta redação substituta na data de
sua aprovação.

REVOGADO

O art. 70 migrou para as disposições gerais Deslocado
e finais com adaptações

REVOGADO

O art. 70 migrou para as disposições gerais Deslocado
e finais com adaptações

Texto original
§ 3º. Os casos omissos no presente
Estatuto serão resolvidos pela Diretoria
ou pela Assembléia Geral, conforme se
apresentem as questões, o que será
consignado em livro próprio.

Proposta
REVOGADO

Justificativa
Esclarecimentos
O art. 70 migrou para as disposições gerais Deslocado
e finais com adaptações

Ajustes ortográficos
Assembléia por Assembleia

Arts. 4º, §§1º e 4º, 8º, III, VIII e §2º,
9º, I e II, 12, II, 15, §único, 16
(caput), §único, 18, I, cabeçalho da
Seção I do Capítulo II, 20 (caput),
§único, 21 (caput), §§1º, 2º, 3º, 5º,
6º, 8º, 22(caput), 23(caput),
24(caput), 28, VII, 29, III e V, 31, III,
33, IV, 34, II, 35, V, 37, I, 38(caput),
§2º, 41(caput), 43, II, III, V e VI, §1º,
46, III, 49, IV, 54(caput), 55, §1º,
60(caput), 61, §2º, 66(caput),
67(caput), 68, §4º, 70(caput), §4º.
Arts. 12, III, 29, II

Retirada de hífen
Quórum com acento

Arts. 17, §único, 21, §§1º, 2º, 3º, 5º,
25 (caput), 47, §1º, 52, §5º
Arts. 36, XII, 43, II

Retirada do trema

ANEXO 01 (RETIRAR)
RELAÇÃO DAS UNIDADES DE REPRESENTAÇÃO COM OS
RESPECTIVOS NÚMEROS DE REPRESENTANTES

UNIDADE DEREPRESENTAÇÃO
– APOSENTADOS
– GASEC, PPP E PROMOSEFAZ
– AGE
– CONSEF
– DIREG
– SGF
– INFIP
– DITRI
– DARC
– DPF
– DAT METRO
– DAT NORTE
– DAT SUL
– COPEC
– IFMT METRO

NÙMERO DE REPRESENTANTES
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
02
02
01
01

– IFMT SUL
– IFMT NORTE
– DIREF E DEPAT
– DICOP E COPAF
– CORREGEDORIA
TOTAL è

01
01
01
01
01
26

Anexo 1

A
UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO
Região Fiscal de Salvador
Região Fiscal Norte
Região Fiscal Sul
CAB
Financeiro e administrativo
CAB

Gestão tributária e tecnologia
CAB
Contencioso/corregedoria/auditoria
pública
Aposentados
Totais

B

C

D

EFETIVOS

SUPLENTES

03
01
01
01

03
01
01
01

ÁREA DE ABRANGÊNCIA
DAT Metro, COPEC e INFIP
DAT Norte
DAT Sul

01

01

DPF, DITRI, DARC, SAT sede, SGF

01

01

Consef e Corregedoria

03
11

03
11

Filiados Aposentados

DIREG, DEPAT, DICOP, GASEC, Promosefaz/PPP
e AGE

OBS: AS ADAPTAÇÕES FORMAIS NUMÉRICAS DOSDISPOSITIVOS APROVADOS SERÃO FEITAS POSTERIORMENTE À APROVAÇÃO DAS
PROPOSTAS PELA ASEEMBLEIA GERAL.

