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Apresentação 

 O presente documento relembra as premissas que norteiam as atividades da 
Gestão 2016/2019 da Diretoria Executiva do Sindifisco/RS, absolutamente 
alinhadas com as orientações estatutárias e o cenário político e social que 
envolve a categoria e seus filiados. Além das estratégias consagradas no mapa, 
traz as atividades executadas no ano de 2017, muitas delas situadas em 
situações fora do controle ou da previsão da entidade, comprovada a existência 
de múltiplos fatores internos e externos a serem objeto das ações políticas e 
sindicais. 

 

 Diante de cenários que se demonstraram de grandes dificuldades a serem 
vencidas, o planejamento estratégico permanece como valiosa ferramenta que 
auxilia a Diretoria Executiva na tomada de decisões, direciona os resultados 
esperados, em especial para o alcance de sua Visão de futuro, e proporciona, 
por este relatório, mais uma forma de comunicação e prestação de contas da 
gestão. 
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MAPA ESTRATÉGICO 2016/2019 



Valores 

 REPRESENTAR, DEFENDER, INTEGRAR E DIGNIFICAR A CATEGORIA, 

ASSEGURANDO DIREITOS E PRERROGATIVAS, CONSOLIDANDO A CARREIRA 
COMO PATRIMÔNIO DA  SOCIEDADE 

 

Missão 

 SER REFERÊNCIA PELAS CONQUISTAS EM DEFESA DA CATEGORIA E DA 

AUTONOMIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 

Visão 

 União e Respeito 

 Excelência profissional 

 Ética e Responsabilidade 

 

 Espírito de corporação 

 Autonomia 

 Defesa do Interesse Público 

 Austeridade 



Cenário 

 A Diretoria Executiva da presente gestão prosseguiu intensamente em suas 
atividades no exercício de 2017, contando com sua equipe completa de 
diretores. Além, outros fatores foram importantes para definição de ações que 
geraram resultados: 

 Os membros da diretoria se caracterizam pela composição representativa da 
base de filiados, nos seus mais diversos perfis, na experiência em atuação 
classista e no bom relacionamento com a imprensa, outras entidades 
classistas e com os gestores da Sefaz/RS;  

 A entidade apresenta solidez das reservas financeiras e austero controle 
orçamentário; 

 Acompanhamento e consciência: das consequências da crise financeira do 
Estado do Rio Grande do Sul na defesa dos interesses dos filiados; da 
heterogeneidade da base; da necessidade de desenvolvimento contínuo na 
formação dos gestores sindicais; da constante melhoria na comunicação com a 
categoria; e no efetivo aprimoramento no atendimento aos filiados. 

  



Objetivos 

  

 Com este cenário e premissas estratégicas definidas, os objetivos precisam 
atender à missão da entidade, levar a organização à visão de futuro e atentar aos 
valores que permeiam sua atuação. Dessa forma as atividades da Diretoria Executiva, 
em 2017, prosseguiram em atender aos objetivos traçados para a gestão.  

 

1 Defender remuneração digna para a categoria; 

2 Aprimorar e consolidar direitos e prerrogativas da categoria, especialmente na 
busca de melhorias na LOAT e sua aplicação; 

3 Integrar a categoria e ampliar a participação dos filiados; 

4 Promover a qualificação e reconhecimento da categoria; 

5 Fortalecer o poder político da entidade; 

6 Qualificar e ampliar a Comunicação; 

7 Qualificar a gestão administrativa, financeira e patrimonial da entidade; 

8 Buscar a identidade nacional do FISCO; 

9 Defender um sistema tributário justo. 

  



Metas, ações, atividades e resultados 

 A cada objetivo alcançado, a entidade está mais perto da sua Visão. 
Entretanto, cada objetivo necessita de uma definição específica em 
relação ao que deve e pode ser realizado – as metas. As metas dependem 
da análise de cenários externos e pontos fortes e fracos da entidade, e, 
no caso de organizações como o SINDIFISCO, o Estatuto regula, define e 
determina resultados a serem alcançados.  

 Definidas as metas, os executores passam ao que de concreto e 
operacional o Planejamento Estratégico traz: o plano de ações e as 
atividades necessárias para cumpri-lo, e que foram sendo desenvolvidas 
no decorrer do ano de 2017. Assim, cumpriu-se a execução do que foi 
planejado para o exercício, conforme se relata a seguir.  

 Saliente-se que o relatório apresenta a correlação das atividades 
executadas, com os objetivos planejados e vale apontar que os 
resultados tem intrínseca relação com as previsões estatutárias, sem que 
de outra maneira pudesse ser.  



1 Defender remuneração digna para a categoria  

Metas Ações Resultados  

 META 1.1 Realizar reuniões, 

encontros e debates com gestores 

da entidade e da categoria 

1 - Contatos formais e informais com  
chefias da SEFAZ/RS;                                                                                 

Representação e defesa dos interesses dos filiados: 

encaminhamentos dos cinco pontos principais das 

pautas de reinvindicações da categoria 

2 - Reuniões da Diretoria, Conselhos e 
demais entidades fazendárias (AFISVEC, 

Sindicirgs e Afocefe); 

Promoção das reinvindicações da categoria, pela 

intensa discussão com as bases e gestores 

 META 1.2 Realizar estudo sobre 

evolução salarial da categoria 

1 -Análise de proposição de remuneração 
com base na arrecadação de multas e Dívida 

Ativa;                               
Produção de Relatório que trouxe incremento às 

alegações de defesa dos interesses dos filiados. 

2 - Criação de grupo de estudo da 
remuneração e apresentação de relatório 

 META 1.3 Realizar e atualizar 

estudo comparativo de 

remuneração e vantagens de 

outras carreiras niveladas, 

inclusive do Fisco Nacional 

Formação de grupo de estudo e 
apresentação de relatório  

Produção de Relatório com incremento às alegações  

de defesa dos interesses dos filiados, bem como 

atualização dessas informações. 



1 Defender remuneração digna para a categoria 

Metas Ações Resultados  

 META 1.4 Avaliar e participar da 

tramitação de projetos do 

Executivo e do Legislativo 

estadual e federal 

1 - Participação efetiva no acompanhamento 
de votações da AL/RS e nas Câmaras 

Federais, reuniões com bancadas e contatos 
com deputados 

Organização e acompanhamento dos movimentos que 

atingem ativos e inativos, em âmbito estadual e 

nacional.  

2 - Reuniões com demais entidades; 

Representação e defesa dos interesses dos filiados em 

todas iniciativas do Executivo estadual e nacional, no 

que se vincula à previdência, aposentadoria e  

vantagens pessoais e funcionais vinculados ao  

contrato de trabalho com o ERGS 

3 - Promoção de material de divulgação Defesa do predomínio do interesse público e das 

garantias constitucionais dos trabalhadores, 

especialmente dos servidores públicos 

 META 1.5 Emitir Parecer Jurídico 

sobre temas de relevância à 

categoria 

Prestação diária de informações e serviços 
aos filiados 

Representação e defesa dos interesses dos filiados, 

praticando atos na esfera judicial e administrativa, 

assegurando a regularidade processual e ampla defesa 

dos seus interesses. 

META 1.6 Participar da União 

Gaúcha 
Participação nas reuniões semanais da União 

Gaúcha 
Solidariedade com o movimento sindical universal, 

incorporada à defesa dos interesses dos filiados 



2 Aprimorar e consolidar direitos e prerrogativas 

da categoria, especialmente na busca de 

melhorias na LOAT e sua aplicação 

 Metas Ações  Resultados 

 META 2.1 Acompanhar Ações 

Políticas, Sociais e jurídicas que 

afetem a entidade e a categoria 

1 - Acompanhamento e atuação em processos                                                                                                                                  
Representação e defesa dos interesses dos 

filiados em questões judiciais ou 

administrativas, garantindo a regularidade 

processual e ampla defesa, vigilância em relação 

aos direitos e garantias 
2 - Orientação e encaminhamento à Assessoria 

Jurídica de situações de interesse comum 
filiados/categoria, mesmo que particulares 

Acompanhamento de movimentos 

reivindicatórios em defesa de filiados ativos e 

inativos, em âmbito estadual e nacional 
5 - Promoção de reuniões com entidades e órgãos 

para tratar de assuntos judicializados ou em demanda 
administrativa   

 META 2.2 Acompanhar projetos 

legislativos relacionados à 

remuneração e outros 

direitos/vantagens 

Acompanhamento de projetos 

Defesa dos interesses dos filiados, com busca de 

informações e possibilidades de intervenção 

para assegurar prerrogativas, direitos e 

atribuições. 

 META 2.3 Planejar e demandar ações 

relacionadas a implantação da LOAT e 

demais legislações que afetem a vida 

funcional da carreira 

1 -Acompanhamento e atuação junto aos gestores Representação e defesa dos interesses dos 

filiados junto à administração fazendária, no 

que se vincula à LOAT - direitos e vantagens 

pessoais e funcionais; promoção das 

reinvindicações ligadas ao vínculo funcional 
2 - Estudo das possibilidades de judicialização de 

questões previstas na LOAT e não implementadas pela 
gestão 



3 Integrar a categoria e ampliar a participação 

dos filiados 

 

 

Metas Ações Resultados 

 META 3.1 Criar/promover fóruns de 
discussão interna da  categoria 

Realização de seminários e fóruns 

Aperfeiçoamento profissional; valorização da 
categoria profissional e de seus filiados; 

aprimoramento intelectual/técnico; e congregação  
de filiados. 

 META 3.2 Fomentar discussões e 
reuniões nos locais de trabalho, 

 nivelando conhecimentos entre direção 
 e bases 

Reuniões da Diretoria com filiados das 
Comissões Sindicais 

Congregação de filiados e troca de informações. 

 META 3.3 Atualizar e aperfeiçoar dados 
cadastrais de filiados buscando identificar 

perfis 

1 - Atualização por telefone do banco de 
dados dos filiados ativos e inativos                                         

Manutenção e guarda dos registros da entidade 

 2 - Gerenciamento das filiações e 
desfiliações 

 META 3.4 Planejar e organizar a 
participação da entidade nos eventos da 

Afisvec 

1 - Estabelecimento de diretrizes de 
atuação em convênio com a Afisvec                                             

Aperfeiçoamento profissional; valorização da 
categoria profissional e de seus filiados e 

aprimoramento intelectual/técnico. 

2 - Participação no Encontro do Fisco 
Estadual  

Estabelecimento de intercâmbio, colaboração e 
 ações comuns com demais organizações de 

servidores públicos. 

Congregação de filiados. 



3 Integrar a categoria e ampliar a participação 

dos filiados 

 

 

Metas Ações Resultados 

 META 3.5 Organizar e realizar o  
Baile Anual 

Organização geral do evento 

Baile realizado em 09/12/2017, possibilitando a 
congregação de filiados e a integração da categoria 

profissional 

Baile anual 2018 com providências iniciadas 

 META 3.6 Incentivar, dentro das 
possibilidades, o uso da tecnologia da 

informação pelos filiados. 

Divulgação, pelos meios possíveis, das 
possibilidades de interação digital 

Promoção e divulgação dos eventos e ações da 
entidade 

 META 3.7 Planejar e realizar ações de 
interlocução com filiados, especialmente 

aposentados e pensionistas 

1 - Busca de filiações                                                                   

Congregação de filiados,  
com vistas a uma categoria coesa e forte. 

2 - Contatos com filiados 

3 - Prestação de informações e serviços;                 

4 - Realização do eventos e incentivo à 
participação 

 META 3.8  Planejar/realizar e participar de 
atividades e encontros sociais 

1- Participação e colaboração paritária 
nos Almoços de Integração da Afisvec;                                                                                 

Congregação de filiados, troca de informações, 
estabelecimento de intercâmbio, colaboração e 

ações comuns com demais organizações de 
servidores públicos. 2 - Realização e participação em 

encontros de filiados 



4 Promover a qualificação e reconhecimento da categoria 
Metas Ações realizadas Resultados 

 META 4.1 Publicar artigos e divulgar 
dados sobre temas da Adm. Tributária 

Divulgação de obras literárias e 
informações da Receita Estadual 

Fortalecimento da consciência tributária na categoria; 
promoção do aperfeiçoamento profissional, com 

incentivo ao aprimoramento intelectual e técnico 

 META 4.2  Participar em Seminários e 
cursos sobre temas de relevância jurídica 

e de interesse da categoria 

Participação em seminários e 
workshops  

Fortalecimento da consciência tributária; e promoção 
do aperfeiçoamento profissional, com incentivo ao 

aprimoramento intelectual e técnico 

 META 4.3  Participar em congressos, 
fóruns e seminários sobre Administração 

Tributária 

Participação em debates e discussões 
em Direito Tributário 

Busca da legitimação social na área de atuação e 
fortalecimento da consciência tributária; e promoção 

do aperfeiçoamento profissional, com incentivo ao 
aprimoramento intelectual e técnico 

 META 4.4 Promover seminários, cursos e 
painéis com especialistas externos 

Promoção e divulgação de eventos 
Organização de encontros da categoria; congregação de 

filiados 

 META 4.5 Realizar estudos e pesquisas 
sobre adm tributária, Simples Nacional, 

sonegação de tributos e benefícios fiscais 

Pesquisa de temas e palestrantes 
para o Seminário de Adm.Tributária 

Coordenação e incentivo à realização de estudos e 
pesquisas de natureza tributária 



5 Fortalecer o poder político da entidade 

Metas Ações Resultados  

 META 5.1 Realizar contatos 

políticos 

1 - Realização de encontros formais com 
deputados, vereadores, gestores políticos, 
bancadas parlamentares e lideranças de 

outras entidades                       

Representação e defesa dos interesses da categoria 
 2 - Participação em eventos de entidades 

civis 

3 - Acompanhamento de sessões plenárias 
e audiências na AL/RS e das Câmaras 

Federais 

 4 - Contatos em eventos sociais;  



5 Fortalecer o poder político da entidade 

Metas Ações Resultados  

META 5.2 Participar de Audiências 

Públicas 

Participação em audiências no Senado 
Federal, Câmara de Deputados, Assembleia 

Legislativa e no interior do Estado RGS 
Representação e defesa dos interesses da categoria 

META 5.3 Promover e/ou 

participar de fóruns, debates, 

congressos e seminários locais ou 

nacionais 

Participação e promoção de eventos 
Busca da legitimação social na área de atuação, bem 

como fortalecimento da consciência tributária 

META 5.5 Participar em projetos 

que envolvem responsabilidade 

social 
Apoio a projetos 

Defesa do meio-ambiente, do predomínio do interesse 

público, dos direitos das pessoas, bem como apoio 

artístico e cultural 

META 5.6 Posicionar-se sobre e 

em relação a temas de interesse 

público 
Manifestações públicas 

Busca da legitimação social na área de atuação da 

categoria e o reconhecimento da sua importância para o 

Estado 



6 Qualificar e ampliar a Comunicação  

Metas Ações  Resultados 

 META 6.1 Elaborar Plano de Mídia 
Estabelecimento de diretrizes e reuniões 

técnicas 
Formulação e coordenação das ações 

de comunicação 

 META 6.2 Estreitar o relacionamento com a 

Imprensa e formadores de opinião 

1 - Inserção na mídia e contatos com 
comunicadores;     

 
 

2 - Gestão de contratos de mídia 

Promoção de ampla divulgação da 

situação da categoria profissional, 

com ações de propaganda 

institucional 

 META 6.3 Elaborar e executar a comunicação 

institucional 

Divulgação de matérias de interesse funcional 
da categoria e dos serviços prestados e formas 

de contato com a entidade 

Ampla divulgação da situação da 

categoria profissional, com ações de 

propaganda institucional 



6 Qualificar e ampliar a Comunicação  

Metas Ações  Resultados 

 META 6.4  Dar publicidade da gestão e dos 

eventos da entidade 
Divulgação da gestão 

Informação e conhecimento aos 

filiados das estratégias, ações sindicais 

e eventos 

 META 6.5 Estudar e elaborar melhorias no site 

Sindifisco e Portais 
Melhoria nas publicações Web 

Formulação e coordenação das ações 

de comunicação 

 META 6.6 Aperfeiçoar canais de Comunicação 
Manutenção da publicação e distribuição de 

informações periódicas 

Realização de ampla divulgação de 

notícias, artigos e estudos de questões 

estaduais e nacionais envolvendo a 

categoria 

 META 6.7 Divulgar a evolução das ações 

judiciais e processos legislativos 

Divulgação de informações atualizadas em todos 
encontros com filiados e através das diversas 

mídias 

Prestação de informação do 

andamento de processos aos 

interessados 

 META 6.8 Estimular e publicar produção 

literária de filiados 
Divulgação através das diversas mídias 

Promoção de atividade destinada a 

integrar a categoria profissional 



 7 Qualificar a gestão administrativa, financeira e 

patrimonial da entidade  

Metas Ações  Resultados  

 META 7.1 Organizar, divulgar, realizar e 

avaliar serviços disponíveis aos filiados, 

especialmente Sindifácil 

Gerenciamento dos serviços e informações a 
filiados, realizados através do sistema 

Sindifácil 

Gestão dos serviços de Secretaria, com zêlo 

pelo atendimento aos filiados e patrimônio da 

entidade; procedimentos para admissão, 

exclusão, readmissão e licença de filiados; 

aplicação de penalidades previstas no 

normativo das sedes; gestão de convênios 

 META 7.2 Controlar/realizar 

manutenção no patrimônio da entidade 
Aquisição de materiais e gestão das reformas 

necessárias 
Zelo  

e conservação do patrimônio do Sindicato; 

 META 7.3 Divulgar informações 

administrativas, orçamentárias e 

financeiras 

Publicação e divulgação de relatórios e 
informações, por força estatutária ou a pedido 

de filiados ou Conselhos 

Cumprimento do Estatuto, com documentos 

anuais gerados: orçamento, prestações de 

conta, balancetes e demonstrativos 

financeiros; relatórios obrigatórios ao Conseho 

Fiscal entregues 

 META 7.4 Estudar possibilidade de 

implantação de Plano de Saúde privado 

aos filiados e definição das soluções 

Prospecção de possibilidades, reuniões com 
administradoras, avaliação e apresentação aos 

filiados 
Gerenciamento de convênios 

 META 7.5 Gerir e acompanhar 

pagamentos e contratos 
Gestão das áreas de pessoal, material e 

contratos 
Execução do controle dos valores, livros, 

registros e arquivos contábeis e financeiros 



 7 Qualificar a gestão administrativa, financeira e 

patrimonial da entidade  

Metas Ações  Resultados  

 META 7.6 Gerir fluxo de caixa, 

emitindo relatórios quando necessário 
Gestão das áreas de pessoal, material e 

contratos 

 Gestão da área financeira do Sindicato; ordenação e 

liquidação de despesas orçamentárias, com efetivação 

do respectivo pagamento por meio de cheques e/ou 

transferências bancárias 

 META 7.7 Planejar e executar política 

de aquisição de bens e serviços, uso 

racional e conservação de bens móveis 

e materiais 

Gestão de material 
Gestão de material e de patrimônio realizada; 

inventário anual realizado 

 META 7.8 Revisar continuamente 

controles financeiros e contábeis 

Revisão e adequação do orçamento e dos 
registros contábeis realizados pela 

assessoria contratada 

Acompanhamento da execução orçamentária, com 

realização das necessárias alterações, aprovadas pela 

Diretoria 

 META 7.9 Acompanhar 

sistematicamente a realização do 

Planejamento Estratégico, verificando 

planos de ação, entregas e revisões 

Realização do acompanhamento das  
metas previstas, através de ferramenta 

específica 

Acompanhamento da realização do Plano de Trabalho 

com a manutenção de banco de dados relativo a 

assuntos estratégicos da categoria profissional. 

 META 7.10 Realizar reuniões de 

revisão de cenários e acompanhamento 

do planejamento 

Realização de reuniões para discussão e 
revisão de metas, verificados novos 

cenários 

Reuniões realizadas, com proposições de ações no 

sentido de viabilizar os deveres da Diretoria e as 

definições do Estatuto com os cenários político-

econômicos 



 7 Qualificar a gestão administrativa, financeira e 

patrimonial da entidade  
Metas Ações  Resultados  

 META 7.11 Redigir proposições do 
Planejamento Estratégico e seus 

instrumentos 

Redação do Planejamento 
Estratégico e relatórios de execução 

Elaboração do Plano de Trabalho da entidade.  

 META 7.12 Diagnosticar sistemas 
operacionais internos, com posterior 
revisão de processos de trabalho - 5S 

Não iniciada Nihil 

 META 7.13 Definir o quadro (cargos, 
atribuições e salários) de funcionários 

da entidade 
Gestão de pessoal 

Definições de adequações salariais, novas contratações, 
reajustes e demissões 

 META 7.14 Providenciar nas demandas 
necessárias à aquisição de nova Sede 

Administrativa 
Gestão de patrimônio 

Gestão da administração do sindicato, obtendo condições 
adequadas para atender às atividades fim da entidade 



 8 Buscar a identidade nacional do FISCO  

Metas Ações  Resultados 

 META 8.1 Participar 

FENAFISCO - eventos e 

comissões 

Participação em reuniões e 
encontros promovidos por outras 

entidades do Fisco Nacional 

Filiados devidamente representados no Conselho Deliberativo 

da Fenafisco; efetivada solidariedade 

 com o movimento sindical universal; coordenadas ações 

sindicais com outras entidades; realizado intercâmbio  

com aposentados e pensionistas de outras entidades 

META 8.2 Participar FONACATE 

e demais entidades/eventos de 

Fiscos Estaduais e Nacional  

Participação em reuniões e 
encontros promovidos por outras 

entidades do Fisco Nacional 

Estabelecido intercâmbio com integração e estudo de  

ações comuns com demais organizações sindicais de 

servidores públicos 



 9 Defender um sistema tributário justo 

Metas Ações Resultados 

 META 9.1 Acompanhar e participar das 

discussões sobre Reforma Tributária 
Promoção e participação em 
eventos relacionados ao tema 

Apuração de subsídios para defesa dos interesses coletivos 

dos filiados e  defesa da justiça tributária, como 

instrumento de proteção à sociedade 

 META 9.2 Apoiar e participar de 

programas de educação fiscal 
Demandar no sentido de efetivar 

o apio da entidade ao tema 

Promoção da consciência tributária, justiça social na 

sociedade, legitimidade da categoria e o intercâmbio com 

instituições civis organizadas; defesa do predomínio do 

interesse público e dos direitos fundamentais das pessoas.  



Conclusão 

 O Relatório de Execução, dentro do Planejamento Estratégico, tem a pretensão 
de prestação de contas e guia para correções e novos rumos. A visão da 
entidade, para ser alcançada, dentro de cenários que se modificam, vai carecer 
sempre de outros planos de ação e outras atividades. Tudo para que os 
resultados institucionais aconteçam. 

 O instrumento deve ser aperfeiçoado, essencialmente na definição de metas 
quantificáveis e especialmente no controle da execução. São preferíveis as 
metas específicas, simples, mensuráveis, atingíveis, realistas e firmadas no 
tempo/espaço. E, é claro, que guardem intrínseca relação com os objetivos. 

 O maior desafio do Planejamento é sua execução no dia a dia, dentro de um 
período longo como os três anos da gestão. Além, são ainda desafios: traduzir o 
mapa estratégico em atividades; perceber e tornar presente como cada 
atividade, dentro do plano de ação, impacta nos objetivos; alinhar todas as 
pessoas e as diretorias, com respeito à diversidade e às personalidades 
individuais; e não permitir que o Planejamento seja apenas uma peça 
decorativa e publicitária. 

A Diretoria 


