
RELATÓRIO DE GESTÃO II SEMESTRE DE 2016 

 

O SINDIFISCO/RS, neste segundo semestre de 2016, lançou-se à atividade 

de trabalhar de forma planejada, fazendo uso de instrumentos de gestão 

encontrados nas diversas contextualizações da Administração. Essa experiência de 

seis meses tem demonstrado que, por simples que seja o ato de lançar em papel as 

ideias discutidas nas equipes, escrevê-las tornando-as físicas e visíveis, as tornam 

parte do nosso dia-a-dia. Ao executar tarefas nos pareceu sempre muito claro qual 

objetivo da entidade estava sendo atendido, a importância em relação à Missão e o 

necessário cuidado com os valores que o Sindifisco se determina e preza. Iniciou-se, 

de forma modesta, porém consistente, com os principais conceitos acadêmicos, 

definidos após várias reuniões dos gestores. Nessa primeira etapa, o mais 

importante foi trazer a contextualização que refletisse a realidade e a necessidade 

da entidade. Era fundamental que o instrumento não fosse apenas uma peça de 

divulgação sem vínculo com as reais atividades a serem efetivadas na busca do que 

se deve fazer como sindicato.  

 

Com o objetivo de apresentar as principais iniciativas desenvolvidas no 

período de julho a dezembro de 2016, esta publicação pretende ainda, apesar de 

todas estas atividades já terem sido noticiadas, clarear a relação de tudo que se fez 

com o Planejamento Estratégico e objetivos alcançados. O referido período mostrou-

se extremamente conturbado, considerando-se a forma com que o governo estadual 

tem atuado nos últimos dois anos e toda a gama de dificuldades impostas aos 

dirigentes da entidade. 

 

De acordo com a diretora de Ações e Políticas Sindicais, Ivani Müller, o 

relatório apenas existe pelo imensurável trabalho dos colegas diretores, do apoio 

dos funcionários do Sindifisco/RS e, principalmente, pelo alicerce dado pelos 

filiados, razão de ser de tudo. A diretora frisou ainda que o desenvolvimento e 

publicação do relatório torna mais visível o que foi feito, porém é uma forma de 

prestação de contas e de agradecimento pelo suporte necessário, imprescindível e 

essencial para que possamos avançar ainda mais no que se refere ao fortalecimento 

da cultura da importância vital do Fisco gaúcho para a sociedade e ao fortalecimento 

da carreira da Receita Estadual, nossa principal meta. 



 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINDIFISCO/RS 2016 

 

Relembrando abaixo, nossos conceitos estratégicos: 

 

 

 

 
 

        

 

           

                     

                     

                     

                     

  

MISSÃO VISÃO VALORES 
 

          

  

 
REPRESENTAR, DEFENDER, 
INTEGRAR E DIGNIFICAR A 

CATEGORIA, ASSEGURANDO 
DIREITOS E PRERROGATIVAS, 
CONSOLIDANDO A CARREIRA 

COMO PATRIMÔNIO DA 
SOCIEDADE 

 

SER REFERÊNCIA 
PELAS CONQUISTAS 

EM DEFESA DA 
CATEGORIA E DA 
AUTONOMIA DA 

ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA. 

 
UNIÃO, RESPEITO, 

EXCELÊNCIA 
PROFISSIONAL, ÉTICA, 
RESPONSABILIDADE, 

ESPÍRITO DE 
CORPORAÇÃO, 

AUTONOMIA, DEFESA DO 
INTERESSE PÚBLICO E 

AUSTERIDADE 
 

  

         

  

  

         

  

  

         

  

  
 

         

  

OBJETIVOS GLOBAIS  
  

         

  

Defender remuneração digna para a categoria 
  

         

  

Aprimorar e consolidar direitos e prerrogativas da categoria, especialmente na busca 

de melhorias na LOAT e sua aplicação 
  

         

  

Integrar a categoria e ampliar a participação dos filiados 
  

         

  

Promover a qualificação e reconhecimento da categoria 
  

         

  

Fortalecer poder político da entidade 
  

         

  

Qualificar e ampliar a Comunicação 
  

         

  

Qualificar a gestão administrativa, financeira e patrimonial da entidade 
  

         

  

Buscar a identidade nacional do FISCO 
  

         

  

Defender um sistema tributário justo 
  

          

Voltar 
ao 

Menu 



OBJETIVOS E ATIVIDADES 

 

1 Defender remuneração digna para a categoria: 

 

 Realização de reuniões, encontros e debates com os gestores da 

categoria, ações políticas, ações judiciais e reuniões com políticos; 

 Acompanhamento das ações políticas, sociais e especialmente 

jurídicas voltadas à falta de pontualidade no pagamento dos 

vencimentos dos integrantes da carreira; 

 Desenvolvimento de estudos e ações voltadas à busca da equalização 

dos vencimentos em relação a outras carreiras de nível superior do 

Executivo estadual; 

 Avaliação detalhada de projetos estaduais e federais; 

 Acompanhamento intenso da tramitação de projetos estaduais e 

federais, buscando opções de inserção e influência nos processos; 

 Acompanhamento especial à tramitação de projetos relacionados aos 

ataques constantes à Previdência Pública; 

 Emissão de pareceres jurídicos sobre temas de relevância à categoria, 

quando demandados ou não pela base de filiados, na forma escrita ou 

verbal; 

 Realização de estudos buscando alternativas à remuneração da 

categoria, em especial no que tange ao projeto de participação nas 

multas; 

 Formulação de alternativas para melhoria na arrecadação estadual, na 

forma de tornar possível o atendimento aos pleitos da categoria; 

 Apresentação de alternativas à crise do Estado, como contrapartida 

aos argumentos dos gestores; 

 Intensa e influente participação de membros da Diretoria na União 

Gaúcha. 

 

 

 

 



2 Aprimorar e consolidar direitos e prerrogativas da categoria, especialmente 

na busca de melhorias na LOAT e sua aplicação: 

 

 Ações específicas relacionadas à indenização de veículo, 

implementação da substituição, promoções e demais questões da vida 

funcional da carreira; 

 Diversas reuniões com colegas e com a diretiva relacionadas ao 

projeto de participação nas multas, estabelecendo acompanhamento 

contínuo à demanda. 

 

 

3 Integrar a categoria e ampliar a participação dos filiados: 

 

 Encontros periódicos com filiados nas bases, inclusive com agenda no 

Interior do Estado; 

 Estímulo à participação dos colegas filiados aposentados nas lutas 

corporativas; 

 Promoção de fóruns de discussão, especialmente através do Curso de 

Formação Sindical e Política; 

 Fomento à discussão nas bases nos locais de trabalho; 

 Atualização e melhoria no cadastro de filiados; 

 Ações de interlocução com aposentados e pensionistas através de 

contatos telefônicos, inclusive em finais de semana e nos eventos de 

integração; 

 Participação na fiscalíade e mini fiscalíades; 

 Contratações e diversas providências visando execução do Baile 

Anual, Peixe na Brasa, solenidades e encontros do PGP e demais 

eventos sociais da entidade 

 

 

4 Promover a qualificação e reconhecimento da categoria: 

 

 Participação em congressos, fóruns e seminários sobre temas de 

relevância para a categoria, especialmente curso de formação política 



e sindical, II Fórum da Administração Tributária e módulo de 

Negociação Sindical/Fenafisco; 

 Promoção de cursos e painéis, especialmente curso de formação 

política e sindical e II Fórum da Administração Tributária; 

 

 

5 Fortalecer o poder político da entidade: 

 

 Efetivação de contatos políticos em trabalho conjunto com demais 

entidades e categorias; 

 Revitalização de eventos com parlamentares, especialmente os Cafés 

com autoridades; 

 Manifestações da entidade na imprensa, posicionando-se sobre temas 

de interesse público; 

 Esclarecimentos a entidades e políticos; 

 Participação em audiências públicas que envolveram temas sensíveis 

à classe; 

 Intensa movimentação em prol da nomeação de Auditores Fiscais 

concursados; 

 Planejamento, realização e avaliação do Prêmio Gestor com atividades 

de campo, treinamento de avaliadores, definições sobre julgamento e 

por fim, realização da solenidade de premiação aos contemplados. 

 

 

6 Qualificar e ampliar a Comunicação: 

 

 Revitalização do Plano de mídia, elaborado em parceria com a 

AFISVEC; 

 Estreitamento no relacionamento com a Imprensa inclusive com 

definição de cronograma junto a formadores de opinião; 

 Publicidade da gestão e dos eventos da entidade; 

 Melhorias do site com migração de dados para nova plataforma e 

contratação de nova empresa; 



 Aperfeiçoamento dos canais de comunicação, em especial criação e 

atividades da TV SINDIFISCO, contratação de consultorias e 

adequação de local para estúdio; 

 Criação de grupos de WhatsApp com cadastramentos periódicos 

programados e realizados; 

 Ampliação dos membros do grupo Debates Fisco/RS no Facebook; 

 Divulgação da evolução de ações judiciais e de processos legislativos 

de interesse da categoria. 

 

 

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

 

 Controle do patrimônio da entidade; 

 Acompanhamento e revisão contínua dos controles orçamentários, 

financeiros e contábeis; 

 Realização de reuniões de definição de cenários, objetivos e atividades 

vinculadas ao Planejamento Estratégico; 

 Estabelecimento e acompanhamento do Planejamento Estratégico, 

entregas e necessárias revisões nas atividades; 

 Definição, ajustes e controles no quadro de funcionários (cargos, 

atribuições, salários e efetividade); 

 Prospecção de imóvel para nova sede administrativa; 

 Melhoria no cadastro de filiados, com atualização das informações; 

 Divulgação das informações administrativas, orçamentárias e 

financeiras. 

 

 

8 Buscar a identidade nacional do Fisco: 

 

 Participação nos eventos, diretiva, conselhos e comissões da 

Fenafisco, onde os diretores estabeleceram uma forma de ampliação 

de experiências com rodízios, buscando-se garantir pelo menos dois 

participantes a cada evento; 



 Participação no FONACATE e demais entidades e eventos dos Fiscos 

Estaduais e Nacional; 

 Participação de Diretoria, Delegados e congressistas no Conafisco em 

Belém do Pará. 

 

 

9 Defender um sistema tributário justo: 

 

 Acompanhamento e participação das discussões nacionais sobre 

Reforma Tributária; 

 Apoio e participação nos programas de educação fiscal da Sefaz/RS e 

outros projetos de interesse e responsabilidade social. 

 


