
REFORMA SISTÊMICA DOS ESTATUTOS DO 
IAF E IAF SINDICAL 

 

Prezados Associados 

Submetemos à apreciação de todos, a proposta de alteração sistêmica dos estatutos 
do IAF e do IAF Sindical. 

Inicialmente as propostas foram discutidas com os membros dos Conselhos Fiscal e 
de Representantes e, posteriormente, através de duas reuniões por videoconferência, 
com os associados. 

Após as discussões, ficou decidida a apresentação à assembleia, em 9 (nove) 
destaques, mais os demais dispositivos em que houve concordância geral. 

O voto somente será computado após a votação em todos os Destaques. Caso o 
associado necessite interromper a votação para retornar em outra oportunidade, será 
necessário reiniciar a votação. 

Concluído o voto, será atribuído um número que será utilizado após o encerramento 
das eleições (14/10), para sorteio de um Notebook Dell entre os votantes. 

INÍCIO DA VOTAÇÃO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Destaque 1: 

Art. 5º, § 1º -  

§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 de Auditor Fiscal recém-nomeado, ficará ele isento do pagamento da 
contribuição patrimonial ou joia se efetivar a filiação até trinta (30) 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. 

[ ] Aprovado 

[ ] Não aprovado 

[ ] Abstenção 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



Destaque: 2 

Art. 24 – Compete à Assembleia Geral 

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 em que a 
competência passa a ser acima de vinte (20) salários mínimos. 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese de doação para socorrer vítimas em 
situação de calamidade pública, reconhecida formalmente em ato oficial, as 
disposições de patrimônio da entidade, previstas no inciso X deste artigo, deverão 
estar sempre vinculadas às finalidades institucionais do IAF, vedada, em qualquer 
caso, a prática de excessos e favorecimentos pessoais.  

Art. 28. Compete à Diretoria Executiva 

XIX - Aprovar doações até dez (10) salários mínimos, em qualquer caso, e entre onze 
(11) e vinte (20) salários mínimos quando for para socorrer vítimas em situação de 
calamidade pública, formalmente reconhecida em ato oficial, atendidos os requisitos 
previstos no parágrafo único do art. 24 e ouvido o Conselho Fiscal em ambos os casos 
em caráter opinativo, que atuará dentro das atribuições do art. 43 deste estatuto. 

[ ] Aprovado 

[ ] Não aprovado 

[ ] Abstenção 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Destaque 3: 

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: 

I.  Como membros efetivos 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 Financeiros, um Diretor de 
Organização e Mobilização, um Diretor para Assuntos de Aposentadoria e de 
Pensionistas e o Coordenador do Conselho de Representantes; 

II. Um Vice-Diretor para cada diretoria, além do Secretário do Conselho de 
Representantes, que substituirá o Coordenador nas suas ausências ou impedimentos. 

§2º O mandato dos membros efetivos da Diretoria Executiva será de três (3) anos, 
iniciando-se com o exercício social, permitida uma reeleição consecutiva. 

§ 3º Após o segundo mandato, apenas 4 (quatro) membros efetivos da Diretoria 
Executiva reeleita poderão se candidatar, na mesma chapa, para o exercício de um 
terceiro mandato consecutivo (NR). 



§4º Os 4 (quatro) membros efetivos mencionados no parágrafo anterior ficarão 
inelegíveis para concorrer a qualquer cargo na Diretoria Executiva para o exercício de 
um quarto mandato consecutivo (NR). 

§5º - Para o cargo de Presidente do IAF só será permitida uma reeleição consecutiva. 
(NR). 

§6º. Os membros da Diretoria Executiva, no exercício de suas atribuições, 
responderão administrativa, civil e penalmente pela prática de atos contrários à lei e 
às disposições deste estatuto. 

§7º 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 

Obs.: Foram extintos os cargos de Vice-Presidente e de Diretor de Assuntos Parlamentares e Relações 
Intersindicais, sendo as suas competências atribuídas a outros membros da diretoria. 

 

[ ] Aprovado 

[ ] Não aprovado 

[ ] Abstenção 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Destaque 4: 

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 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. 

IV - Três (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. 

V - Três (03) representantes titulares dos Aposentados, mandatários dos interesses 
dos filiados aposentados, mais três (03) suplentes. 

[ ] Aprovado 

[ ] Não aprovado 

[ ] Abstenção 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Destaque 5: 

Art. 53 – A:  O Conselho Pleno é constituído pelos membros efetivos da Diretoria 
Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Representantes e pelos ex-
presidentes do IAF, admitida a participação destes últimos exclusivamente com direito 
de voz e se estiverem filiados à entidade. 

§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. 

[ ] Aprovado 

[ ] Não aprovado 

[ ] Abstenção 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 



Destaque 6: 

Art. 55 –  

§10º Após publicado o Edital de convocação das eleições, e até a realização destas, 
é vedada a realização de eventos corporativos do tipo "Palestras", "Seminários" e 
similares, que possam caracterizar propaganda de uma chapa ou de seus membros, 
sob pena de impugnação integral ou parcial da chapa, a ser imputada pela Comissão 
Eleitoral. 

[ ] Aprovado 

[ ] Não aprovado 

[ ] Abstenção 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Destaque 7: 

Art. .59, § 4º, incisos I e II:  

A contribuição mensal dos Ativos e Aposentados corresponderá a 1,00% (um por 
cento) sobre a soma do padrão de vencimento de cada Classe mais o valor 
equivalente a 110 (cento e dez) pontos da Gratificação Fiscal; A contribuição mensal 
dos Pensionistas corresponderá a 0,70% (setenta centésimos por cento) sobre a 
soma do padrão do vencimento da Classe I de Auditor Fiscal mais o valor equivalente 
a 110 (cento e dez) pontos da Gratificação Fiscal.  

Com esta alteração, haverá uma redução média das contribuições de 14,59%, a partir 
de 01/01/2021. 

[ ] Aprovado 

[ ] Não aprovado 

[ ] Abstenção 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Destaque 8: 

Art. 71 -  

Até que seja aprovado pela Assembleia Geral o Código de Ética do IAF, disciplinando 
as condutas consideradas faltosas, as penalidades e o respectivo processo de defesa, 
continuarão em vigor as normas que tratam dessa matéria no Estatuto Social do IAF 
com a redação dada pela revisão aprovada em 07/12/2007, especialmente as 
disposições contidas nos arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 38, § 2º do art. 42, § 1º 
do art. 43 e art. 54. (NR) 

§ 1º O texto com a proposta do Código de Ética referenciado no caput deste artigo 
será submetido pela Diretoria Executiva à Assembleia Geral, após prévia etapa de 
coleta de sugestões dos associados, em até 180 (cento e oitenta) dias após a 
aprovação da revisão sistêmica do presente Estatuto (NR).; 



§ 2º Para a aprovação do Código de Ética deverá ser atendido o quórum de 
deliberação previsto no art. 24, inc. V, deste Estatuto. (NR) 

[ ] Aprovado 

[ ] Não aprovado 

[ ] Abstenção 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Destaque 9: 

Art. 63-F – As alterações inseridas na presente revisão sistemática do Estatuto, 
vigorarão:  

I – a partir de 01 de janeiro de 2022, a redação: 
a) do artigo 53 (criação do CONSELHO PLENO); 
b) contendo as normas revogadoras dos artigos 30 e 37 (Extinção da 

Vice Presidência e da Diretoria de Assuntos de Assuntos 
Parlamentares e de Relações Intersindicais); 

c) com as normas do Código de Ética, previsto no artigo 71; 
d) dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 29 (nova linha sucessória da Presidência 

do IAF); 
e) do art. 44, caput e correspondentes incisos I a V (nova composição 

do CONSELHO DE REPRESENTANTES), incluindo o Anexo I (nova 
distribuição das unidades de Representação no CONSELHO DE 
REPRESENTANTES). 

 
II – a partir de 01 de janeiro de 2021, o disposto nos incisos I e II do § 4º 

do art. 59 (novos valores das contribuições mensais dos associados). 
 

III – a partir da data de sua aprovação em relação aos demais dispositivos. 

[ ] Aprovado 

[ ] Não aprovado 

[ ] Abstenção 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Demais dispositivos em que ouve concordância geral: 

Demais artigos que foram objeto de consenso entre Diretoria, Conselhos Fiscal e de 
Representantes, bem como entre filiados nas duas reuniões prévias por 
videoconferência, cujo texto pode ser visualizado clicando no banner acima. 

[ ] Aprovado 

[ ] Não aprovado 

[ ] Abstenção 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


