
CARTA COM ORIENTAÇÕES E NORMAS DE VOTAÇÃO NA ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA PARA ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS 

NO DIA 5 DE JULHO DE 2017

Aos filiados e associados à UNACON associação e ao UNACON Sindical

         No próximo dia 5 de julho de 2017, será realizada Assembleia Geral Extraordinária 
para alterações estatutárias da UNACON associação e do UNACON Sindical, conforme 
editais publicados no DOU, disponíveis também em www.unacon.org.br.

      Com a finalidade de normatizar e orientar o procedimento de votação seguem abaixo 
alguns pontos a serem observados.

1 - Têm o direito ao voto os filiados ativos ou aposentados.  A votação será 
EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL e ocorrerá no dia 5 de julho de 2017, das 10h às 
16h, em todo o território nacional (horário oficial de Brasília). No DF, haverá urnas nas 
sedes da CGU, da STN e do Sindicato; nos estados, conforme orientação de cada 
Delegado Sindical.

2 - As regras para votação e aprovação (por maioria simples), são definidas pelos 
estatutos da UNACON associação e do UNACON Sindical:

Art. 16 § 2º (UNACON)

§ 2º As decisões sobre fusão, incorporação, 
transformação ou extinção da Unacon, bem 
como sobre a destinação de seu patrimônio, 
a alteração estatutária e destituição de 
dirigentes da Unacon, previstas no Estatuto, 
serão aprovadas pela maioria simples dos 
votos válidos na Assembleia Geral 
especialmente convocada para tal fim.

Art. 17 § 2º(UNACON SINDICAL) 

§ 2º As decisões sobre fusão, incorporação, 
transformação ou extinção do Unacon 
Sindical, bem como sobre a destinação de 
seu patrimônio, alteração estatutária e 
destituição de dirigentes do Unacon Sindical, 
previstas no Estatuto, serão aprovadas pela 
maioria simples dos votos válidos na 
Assembleia Geral Nacional especialmente 
convocada para tal fim.

3 – Em relação ao mérito, as mudanças atualizam a redação da nomenclatura dos cargos 
nos estatutos da UNACON e do UNACON Sindical, compatibilizando-as com a Lei nº 
13.327/2016, que alterou a denominação do cargo de Analista de Finanças e Controle 
para Auditor Federal de Finanças e Controle, e de Técnico de Finanças e Controle para 
Técnico Federal de Finanças e Controle. Também cria um novo colegiado com foco 
específico de debate no âmbito da carreira junto à Secretaria do Tesouro Nacional.

4 - Transcrevemos as alterações propostas pelo Conselho de Delegados Sindicais – CDS 
e pela Diretoria Executiva Nacional, bem como as justificativas elaboradas pelo Núcleo 
Jurídico das entidades:

4.1 - ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA UNACON ASSOCIAÇÃO

O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA

http://www.unacon.org.br


CAPITULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E 
OBJETIVOS

Art. 1º – A União Nacional dos Analistas 
e Técnicos de Finanças e Controle - 
Unacon, fundada em 15 de janeiro de 1989, 
é uma entidade civil, com natureza de 
associação profissional, organização sem 
fins lucrativos representativa da categoria 
profissional dos Analistas e Técnicos de 
Finanças e Controle do Poder Executivo 
Federal, ou de categorias que venham a 
sucedê-la.

CAPITULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E 
OBJETIVOS

Art. 1º – A União Nacional dos 
Analistas e Técnicos de Finanças e 
Controle - Unacon, fundada em 15 de 
janeiro de 1989, passa a denominar-se 
União Nacional dos Auditores e 
Técnicos Federais de Finanças e 
Controle - Unacon, entidade civil com 
natureza de associação profissional e 
sem fins lucrativos, representativa da 
categoria profissional dos Auditores e 
Técnicos Federais de Finanças e 
Controle do Poder Executivo Federal, ou 
de categorias que venham a sucedê-la.

.

Atualiza a denominação da associação, 
após mudança da nomenclatura dos 
cargos da Carreira.

Art. 1º...
(...)
§ 5º – Todas as deliberações, Atas, 
Resoluções, Portarias, Balancetes, 
Balanços e demais documentos da Unacon, 
estarão disponíveis a todos os associados, 
mediante simples requerimento na sede da 
entidade.

Art. 1º...
(...)
§ 5º – Todas as deliberações, Atas, 
Resoluções, Portarias, Balancetes, 
Balanços e demais documentos da 
Unacon, estarão disponíveis a todos os 
associados, mediante simples 
requerimento à entidade.

Facilita o acesso à informação aos filiados.

Art., 2 º...
(...)
§ 2º É vedado à Unacon-Régio participar de 
negociações coletivas de trabalho, propor e 
assinar dissídios coletivos, em nome dos 
Analistas e Técnicos de Finanças e 
Controle, perante as autoridades 
administrativas e judiciárias.

Art. 2 º...
(...)
§ 2º É vedado à Unacon-Régio participar 
de negociações coletivas de trabalho, 
propor e assinar dissídios coletivos, em 
nome dos Auditores e Técnicos Federais 
de Finanças e Controle, perante as 
autoridades administrativas e judiciárias.

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da carreira 
de Finanças e Controle.

CAPÍTULO II
DO QUADRO SOCIAL

Art. 6º – A Unacon poderá admitir e manter 
em seu quadro social os Analistas e 
Técnicos de Finanças e Controle que a ela 
se associarem.

CAPÍTULO II
DO QUADRO SOCIAL

Art. 6º – A Unacon poderá admitir e 
manter em seu quadro social os 
Auditores e Técnicos Federais de 
Finanças e Controle que a ela se 
associarem.

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da carreira 
Finanças e Controle.

Art. 6...
(...)
§ 2º Serão considerados associados da 
Unacon os Analistas e Técnicos de 
Finanças e Controle, ativos e aposentados, 
que se inscreverem mediante manifestação 
em proposta de associação apresentada à 
Diretoria Executiva da Unacon 
acompanhada de autorização para desconto 
em folha de pagamento ou pagamento em 
conta corrente, em favor da Entidade, 
referente às contribuições previstas neste 
estatuto.

Art. 6...
(...)
§ 2º Serão considerados associados da 
Unacon os Auditores e Técnicos 
Federais de Finanças e Controle, ativos e 
aposentados, que se inscreverem 
mediante manifestação em proposta de 
associação apresentada à Diretoria 
Executiva da Unacon acompanhada de 
autorização para desconto em folha de 
pagamento ou pagamento em conta 
corrente, em favor da Entidade, referente 
às contribuições previstas neste estatuto.

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da carreira 
Finanças e Controle.

O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA



Art. 6º...
(...)
§ 6º Os associados que pedirem o seu 
desligamento, para viabilizar o gozo de 
direitos oriundos de medidas judiciais e/ou 
extrajudiciais promovidas pela Entidade 
durante o período de sua filiação e que 
somente obtiveram êxito ou produziram 
efeitos após o pedido de desligamento, 
deverá pagar a Unacon quantia equivalente 
a totalidade das mensalidades do período 
em que esteve desligado como forma de 
contribuir para o custeio de tais medidas.

Art. 6º...
(...)
§ 6º Suprimir.

Regra não tem sido aplicada. 

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 8º – São direitos dos associados:

§ 1º O ex-associado não mais investido no 
cargo de Analista ou Técnico de Finanças e 
Controle tem o direito de ser representado 
ou substituído processualmente pela 
Unacon, exclusivamente para viabilizar a 
fruição de direitos advindos de medidas 
judiciais e/ou extrajudiciais promovidas pela 
Entidade enquanto inscrito na qualidade de 
associado, e que somente obtiveram êxito 
ou produziram efeitos após o desligamento.

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 8º – São direitos dos associados:

§ 1º O ex-associado não mais investido 
no cargo de Auditor ou Técnico Federal 
de Finanças e Controle tem o direito de 
ser representado ou substituído 
processualmente pela Unacon, 
exclusivamente para viabilizar a fruição 
de direitos advindos de medidas judiciais 
e/ou extrajudiciais promovidas pela 
Entidade enquanto inscrito na qualidade 
de associado, e que somente obtiveram 
êxito ou produziram efeitos após o 
desligamento.

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da carreira 
Finanças e Controle.

Art. 13...
(...)
§ 3º Poderão, ainda, ser realizadas 
votações da Assembleia Geral por qualquer 
meio remoto (internet, correspondência ou 
telefone), ou de forma mista, utilizando-se 
meio remoto e presencial, nos termos do 
Regimento Interno.

Art. 13...
(...)
§ 3º Poderão, ainda, ser realizadas 
votações da Assembleia Geral por 
qualquer meio remoto (internet ou 
aplicativos de telefone), ou de forma 
mista, utilizando-se meio remoto e 
presencial, nos termos do Regimento 
Interno.

Possibilita a criação de votações por 
aplicativos de telefone, ampliando a 
possibilidade de interação entre filiados em 
votações nacionais.

Art. 29 – São competências do Diretor de 
Associados:
(...)
VI. promover e manter o entrosamento dos 
aposentados e pensionistas dentro da 
Unacon e na categoria profissional dos 
Analistas e Técnicos de Finanças e 
Controle.

Art. 29 – São competências do Diretor de 
Associados:
(...)
VI. promover e manter o entrosamento 
dos aposentados e pensionistas dentro 
da Unacon e na categoria profissional 
dos Auditores e Técnicos Federais de 
Finanças e Controle.

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da carreira 
Finanças e Controle.

Art. 32...
(...)
§ 3º. Nas reuniões do Conselho Fiscal, um 
Conselheiro suplente participará da reunião 
com direito a voz, sempre em forma de 
rodízio.

Art. 32...
(...)
§ 3º. Nas reuniões do Conselho Fiscal, 
um Conselheiro suplente poderá 
participar da reunião com direito a voz, 
sempre em forma de rodízio.

Flexibiliza a participação de suplente em 
reunião do Conselho Fiscal, tornando-a 
não obrigatória.



O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA
Art. 41...
(...)
§ 3º Em caso de dissolução, o patrimônio da 
Unacon será revertido para o Sindicato 
Nacional dos Analistas e Técnicos de 
Finanças e Controle - Unacon Sindical ou 
entidades que congreguem os associados 
da Entidade, ou congêneres que não 
tenham vínculo ou dependência com o 
Estado e que atuem em defesa dos 
interesses dos servidores públicos, na forma 
definida em Assembleia Geral da categoria.

Art. 41...
(...)
§ 3º Em caso de dissolução, o patrimônio 
da Unacon será revertido para o 
Sindicato Nacional dos Auditores e 
Técnicos Federais de Finanças e 
Controle - Unacon Sindical ou entidades 
que congreguem os associados da 
Entidade, ou congêneres que não 
tenham vínculo ou dependência com o 
Estado e que atuem em defesa dos 
interesses dos servidores públicos, na 
forma definida em Assembleia Geral da 
categoria.

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da carreira 
Finanças e Controle.

Art. 56 – C. Não existe Art. 56 – C – As Unacon-Régio de que 
tratam o Capítulo X, artigos 36, 37 e 38, 
têm dois anos para adequar seus 
estatutos, a contar da data em vigor do 
artigo 56-D. 

Estabelece tempo de transição para 
adequação e alterações estatutárias nas 
Unacon-Régios existentes.

Art. 56 – D. Não existe Art. 56 – D – As presentes alterações 
deste estatuto aprovadas pela AGE 
realizada em 05 de julho de 2017, 
entrarão em vigor após seu registro em 
cartório. 

Redação para entrada em vigor das 
medidas.



4.2 – ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DO UNACON SINDICAL

O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA
CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E 
OBJETIVOS

Art. 1º – O SINDICATO NACIONAL DOS 
ANALISTAS E TÉCNICOS DE FINANÇAS 
E CONTROLE – SINATEFIC, fundado em 
24 de maio de 1989, passa a denominar-se 
SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS 
E TÉCNICOS DE FINANÇAS E 
CONTROLE – UNACON SINDICAL, 
organização sindical sem fins lucrativos 
representativa da categoria profissional dos 
Analistas e Técnicos de Finanças e Controle 
do Poder Executivo Federal, ou de 
categorias que venham a sucedê-la.

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E 
OBJETIVOS

Art. 1º – O SINDICATO NACIONAL DOS 
ANALISTAS E TÉCNICOS DE FINANÇAS 
E CONTROLE – SINATEFIC, fundado em 
24 de maio de 1989, cuja alteração 
estatutária ocorrida em 07 de dezembro de 
2009 passou a denominar-se SINDICATO 
NACIONAL DOS ANALISTAS E 
TÉCNICOS DE FINANÇAS E CONTROLE 
– UNACON SINDICAL, neste ato, passa a 
denominar-se, doravante, SINDICATO 
NACIONAL DOS AUDITORES E 
TÉCNICOS FEDERAIS DE FINANÇAS E 
CONTROLE – UNACON SINDICAL, 
organização sindical sem fins lucrativos 
representativa da categoria profissional dos 
Auditores e Técnicos Federais de Finanças 
e Controle do Poder Executivo Federal, ou 
de categorias que venham a sucedê-la.

Atualiza a denominação do sindicato, 
após a mudança da nomenclatura dos 
cargos de Analista de Finanças e 
Controle para Auditor Federal de 
Finanças e Controle e de Técnico de 
Finanças e Controle para Técnico 
Federal de Finanças e Controle.

Mantém o histórico das denominações 
visando facilitar a identificação do 
Sindicato em processos judiciais em 
andamento. 

Art. 1º...
(...)
§ 5º São de exercício gratuito todos os 
cargos eletivos e de nomeação do Unacon 
Sindical, das Delegacias e Representações 
Sindicais.

Art. 1º...
(...)
§ 5º São de exercício gratuito todos os 
cargos eletivos e de nomeação do Unacon 
Sindical e das Delegacias Sindicais.

Adequação de redação do §5º, pois não 
há mais a figura jurídica das 
representações sindicais no Unacon 
Sindical.  

Art. 1º...
(...)
§ 6º Todas as deliberações, Atas, 
Resoluções, Portarias, Balancetes, 
Balanços e demais documentos do Unacon 
Sindical, das Delegacias e Representações 
Sindicais estarão disponíveis a todos os 
filiados, mediante simples requerimento na 
sede da entidade.

Art. 1º...
(...)
§ 6º Todas as deliberações, Atas, 
Resoluções, Portarias, Balancetes, 
Balanços e demais documentos do Unacon 
Sindical e das Delegacias Sindicais estarão 
disponíveis a todos os filiados, mediante 
simples requerimento à entidade.

Facilita o acesso à informação aos 
filiados.

Art. 2º...
(...)
§ 2º É vedado às Delegacias Sindicais 
participar de negociações coletivas de 
trabalho, propor e assinar dissídios 
coletivos, em nome dos Analistas e 
Técnicos de Finanças e Controle, perante 
as autoridades administrativas e judiciárias. 
(alterado pela AGE realizada nos dias 17 e 
18 de julho de 2014)

Art. 2º...
(...)
§ 2º É vedado às Delegacias Sindicais 
participar de negociações coletivas de 
trabalho, propor e assinar dissídios 
coletivos, em nome dos Auditores e 
Técnicos Federais de Finanças e Controle, 
perante as autoridades administrativas e 
judiciárias. 

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da 
carreira Finanças e Controle.



O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA
Art. 6º – O Unacon Sindical poderá admitir e 
manter em seu quadro social os Analistas e 
Técnicos de Finanças e Controle que a ele 
se filiarem.

Art. 6º – O Unacon Sindical poderá admitir 
e manter em seu quadro social os Auditores 
e Técnicos Federais de Finanças e Controle 
que a ele se filiarem.

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da 
carreira Finanças e Controle.

Art. 6º...
(...)
§ 2º Serão considerados filiados do Unacon 
Sindical os Analistas e Técnicos de 
Finanças e Controle, ativos e aposentados, 
que se inscreverem mediante manifestação 
em proposta de filiação apresentada à 
Diretoria Executiva Nacional do Unacon 
Sindical acompanhada de autorização para 
desconto em folha de pagamento ou 
pagamento em conta corrente, em favor do 
Unacon Sindical, referente às contribuições 
previstas neste Estatuto.

Art. 6º...
(...)
§ 2º Serão considerados filiados do Unacon 
Sindical os Auditores e Técnicos Federais 
de Finanças e Controle, ativos e 
aposentados, que se inscreverem mediante 
manifestação em proposta de filiação 
apresentada à Diretoria Executiva Nacional 
do Unacon Sindical acompanhada de 
autorização para desconto em folha de 
pagamento ou pagamento em conta 
corrente, em favor do Unacon Sindical, 
referente às contribuições previstas neste 
Estatuto.

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da 
carreira Finanças e Controle.

Art. 6º...
(...)
§ 6º Os filiados que pedirem o seu 
desligamento, para viabilizar o gozo de 
direitos oriundos de medidas judiciais e/ou 
extrajudiciais promovidas pelo Sindicato 
durante o período de sua filiação e que 
somente obtiveram êxito ou produziram 
efeitos após o pedido de desligamento, 
deverá pagar ao Unacon Sindical a 
totalidade das mensalidades do período em 
que esteve desligado, inclusive da 
contribuição confederativa, como forma de 
contribuir para o custeio de tais medidas.

Art. 6º...
(...)
§ 6º Revogado. Não existe a Contribuição Confederativa, 

e as regras do disposto no §6º não são 
aplicáveis.

Art. 6º...
(...)
§ 7º Os filiados que pedirem desligamento 
no correr do ano terão seu pedido efetivado 
no mês seguinte e pagarão 
proporcionalmente o valor da Contribuição 
Confederativa.

Art. 6º...
(...)
§ 7º Os filiados que pedirem desligamento 
no correr do ano terão seu pedido efetivado 
no mês seguinte.

Adequação da redação para retirar do 
texto a expressão Contribuição 
Confederativa, tendo em vista ter sido 
extinta na última reforma estatutária.

CAPÍTULO IV 
DOS DIREITOS 
Art. 9º...
(...)
§ 3º O ex-filiado não mais investido no cargo 
de Analista ou Técnico de Finanças e 
Controle tem o direito de ser representado 
ou substituído processualmente pelo 
Unacon Sindical, exclusivamente para 
viabilizar a fruição de direitos advindos de 
medidas judiciais e/ ou extrajudiciais 
promovidas pelo Sindicato enquanto inscrito 
na qualidade de filiado, e que somente 
obtiveram êxito ou produziram efeitos após 
o desligamento.

CAPÍTULO IV 
DOS DIREITOS 
Art. 9º...
(...)
§ 3º O ex-filiado não mais investido no 
cargo de Auditor ou Técnico Federal de 
Finanças e Controle tem o direito de ser 
representado ou substituído 
processualmente pelo Unacon Sindical, 
exclusivamente para viabilizar a fruição de 
direitos advindos de medidas judiciais e/ ou 
extrajudiciais promovidas pelo Sindicato 
enquanto inscrito na qualidade de filiado, e 
que somente obtiveram êxito ou produziram 
efeitos após o desligamento.

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da 
carreira Finanças e Controle.



O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA
CAPÍTULO VII 
DOS ÓRGÃOS E SUA CONSTITUIÇÃO

Art. 12 – São órgãos do Unacon Sindical: 
I. Assembleia Geral Nacional; 
II. Conselho de Delegados Sindicais;
III. Diretoria Executiva Nacional; 
IV. Conselho Fiscal Nacional; 
V. Delegacias Sindicais; 
VI. (Suprimido pela AGE realizada nos 
dias 17 e 18 de julho de 2014) 
VII. Conselho de Ética.

CAPÍTULO VII 
DOS ÓRGÃOS E SUA CONSTITUIÇÃO

Art. 12 – São órgãos do Unacon Sindical: 
I. Assembleia Geral Nacional; 
IA. Assembleia Setorial;
II. Conselho de Delegados Sindicais;
IIA. Câmara de Representantes do Tesouro 
Nacional;
III. Diretoria Executiva Nacional; 
IV. Conselho Fiscal Nacional; 
V. Delegacias Sindicais; 
VI. (Suprimido pela AGE realizada nos 
dias 17 e 18 de julho de 2014) 
VII. Conselho de Ética.

São criados dois órgãos ao Unacon 
Sindical. A assembleia setorial, onde 
serão discutidos e deliberados assuntos 
específicos dos servidores a partir da sua 
realidade específica de trabalho.

E a Câmara de Representantes do 
Tesouro Nacional dentro da estrutura do 
Sindicato. A medida visa ampliar a 
participação dos filiados na vida sindical 
mediante atuação neste novo colegiado, 
que discutirá assuntos específicos e 
relacionados ao ambiente de trabalho do 
órgão supervisor no Ministério da 
Fazenda. 

Art. 12...
(...)
Parágrafo único. Eventuais reuniões 
extraordinárias dos órgãos deliberativos 
podem ser convocadas por 1/5 (um quinto) 
dos filiados do Unacon Sindical.

Art. 12...
(...)
Parágrafo único. Com exceção dos órgãos 
IA e IIA, eventuais reuniões extraordinárias 
dos órgãos deliberativos podem ser 
convocadas por 1/5 (um quinto) dos filiados 
do Unacon Sindical.

Excetua do quórum de convocação por 
1/5 (um quinto) dos filiados, a 
Assembleia Setorial e a Câmara de 
Representantes.

CAPÍTULO VIII
DA ASSEMBLEIA GERAL NACIONAL
Art. 14...
(...)
§ 4º Poderão, ainda, ser realizadas 
votações da Assembleia Geral Nacional por 
qualquer meio remoto (internet, 
correspondência ou telefone), ou de forma 
mista, utilizando-se meio remoto e 
presencial, nos termos do Regimento 
Interno.

CAPÍTULO VIII
DA ASSEMBLEIA GERAL NACIONAL
Art. 14...
(...)
§ 4º Poderão, ainda, ser realizadas 
votações da Assembleia Geral Nacional por 
qualquer meio remoto (internet ou 
aplicativos de telefone) ou de forma mista, 
utilizando-se meio remoto e presencial, nos 
termos do Regimento Interno.

Possibilita a criação de votações por 
aplicativos de telefone, ampliando a 
possibilidade de participação dos filiados 
em votações nacionais.

Art. 15 - São atribuições da Assembleia 
Geral Nacional: 
(...)
VIII. eleger e destituir a Diretoria Executiva 
Nacional, o Conselho Fiscal Nacional, o 
Conselho de Ética e os Delegados Sindicais 
referidos no inciso III do art. 19.

Art. 15 - São atribuições da Assembleia 
Geral Nacional: 
(...)
VIII. eleger e destituir a Diretoria Executiva 
Nacional, o Conselho Fiscal Nacional, o 
Conselho de Ética e os Delegados Sindicais 
referidos nos incisos III, IIIA e V do art. 19.

Adequa a redação ao incorporar, entre 
as competências da AGE, a destituição 
de dos delegados sindicais eleitos na 
forma dos incisos III, IIIA e V do artigo 
19.



O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA

Não existe.

CAPÍTULO VIII-A
DA ASSEMBLEIA SETORIAL

Art. 17A - A Assembleia Setorial, órgão 
auxiliar do Unacon Sindical, instituída para 
tratar de assuntos específicos e 
relacionados aos seus respectivos órgãos 
supervisores, tomará toda e qualquer 
decisão de interesse dos servidores 
representados.

§ 1º A Assembleia Setorial é constituída por 
todos os filiados participantes ou presentes 
e quites com suas obrigações sindicais e no 
gozo de seus direitos estatutários 30 (trinta) 
dias antes de sua convocação.

§ 2º A Assembleia Setorial não poderá 
tratar de assuntos que afetem a totalidade 
da carreira Finanças e Controle.

Art. 17B - A Assembleia Setorial será 
presidida pelo Presidente do Unacon 
Sindical, o qual escolherá um secretário 
para auxiliá-lo durante os trabalhos, e 
reunir-se-á sempre que houver convocação: 
a) Pelo Presidente do Unacon Sindical, por 
iniciativa própria ou mediante solicitação de 
2/3 (dois terços) dos membros da Diretoria 
Executiva Nacional ou ainda por solicitação 
de 1/5 (um quinto) dos filiados ativos e 
inativos, cujas mensalidades sindicais 
estejam consignadas ao órgão supervisor 
da carreira no âmbito do Controle Interno, 
ou de 3/5 (três quintos) dos filiados ativos, 
cujas mensalidades sindicais estejam 
consignadas ao órgão supervisor da 
carreira no âmbito das Finanças Públicas; 
ou 
b) Pelo Presidente do Conselho de 
Delegados Sindicais, por solicitação de 
metade mais um de seus membros. 

§ 1º As Assembleias Setoriais serão 
convocadas com antecedência mínima de 
10 (dez) dias, mediante ampla divulgação 
interna, na qual constará, ainda que 
sumariamente, a pauta, o local e o dia e 
hora da reunião. 

§ 2º A instalação da Assembleia Setorial 
poderá ocorrer em prazo menor que o 
previsto no § 1º deste artigo, respeitando-se 
a antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas, para decidir sobre formas de 
mobilização dos servidores representados.

Acresce novo capítulo ao Estatuto do 
UNACON Sindical, dispondo sobre as 
competências, quórum e formas de 
convocação da Assembleia Setorial.



§ 3º A Assembleia Setorial poderá 
suspender os trabalhos e fará tantas 
reuniões quantas necessárias para 
conclusão do objeto de convocação, 
dispensando-se nestes casos o prazo para 
reconvocação. 

§ 4º Poderão, ainda, ser realizadas 
votações da Assembleia Setorial por 
qualquer meio remoto (internet ou 
aplicativos de telefone), ou de forma mista, 
utilizando-se meio remoto e presencial, nos 
termos do Regimento Interno. 

Art. 17C - São atribuições da Assembleia 
Setorial deliberar sobre assuntos 
específicos e de interesse dos servidores 
relacionados aos seus respectivos órgãos 
supervisores, que não afetem a totalidade 
dos integrantes da carreira Finanças e 
Controle.

Parágrafo único. A Assembleia Setorial 
somente poderá deliberar sobre os 
assuntos para os quais tenha sido 
convocada.

Art. 17D - A Assembleia Setorial poderá 
deliberar, em primeira convocação, no 
horário marcado no edital de convocação, 
com a maioria simples dos filiados com 
direito a voto ou, em segunda convocação, 
30 (trinta) minutos após, com qualquer 
número de votantes. 

Parágrafo único. Não se exige quórum 
mínimo para a deliberação da Assembleia 
Setorial.

 

O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA
CAPÍTULO IX
DO CONSELHO DE DELEGADOS 
SINDICAIS
(...)
Art. 19 - São membros do Conselho de 
Delegados Sindicais, com direito a voz e 
voto:
I. O Presidente do Unacon Sindical; 
II. Os Presidentes das Delegacias Sindicais;
III. Os Delegados Sindicais eleitos nos 
termos dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º deste artigo; 
IV. (Suprimido pela AGE realizada nos 
dias 17 e 18 de julho de 2014) 

CAPÍTULO IX
DO CONSELHO DE DELEGADOS 
SINDICAIS
(...)
Art. 19 - São membros do Conselho de 
Delegados Sindicais, com direito a voz e 
voto:
I. O Presidente do Unacon Sindical, 
observado o §3º deste artigo; 
II. Os Presidentes das Delegacias Sindicais 
nos estados, observado o §3º deste artigo;
III. Os Delegados Sindicais em Brasília 
eleitos nos termos do §4º e observados os 
§§5ºB, 6º e 7º deste artigo;
IIIA. Os Delegados Sindicais em Brasília 
eleitos nos termos do §5ºA e observados os 
§§5ºB, 6º e 7º deste artigo;
IV. (Suprimido pela AGE realizada nos 
dias 17 e 18 de julho de 2014)
V. Os Delegados Sindicais no Rio de 
Janeiro eleitos nos termos do §8º deste 

Dá melhor redação à composição do 
Conselho de Delegados Sindicais, 
indicando quais categorias de membros 
natos o compõe:

O presidente do Unacon Sindical;

Cada um dos presidentes das 26 
Delegacias Regionais nos Estados;

Em Brasília, os Delegados Sindicais 
vinculados à base CGU/DF;

Em Brasília, os Delegados Sindicais 
vinculados à base STN/MF;

O Delegado Sindical vinculado à base 



artigo. RJ, sem prejuízo da participação do 
Presidente daquela unidade regional no 
CDS.

Art. 19...
(...)
§ 4º Para o cargo de Delegado Sindical, 
conforme previsto no inciso III do caput, 
haverá uma vaga no Conselho de 
Delegados Sindicais para cada 200 
(duzentos) filiados vinculados à jurisdição 
de cada Unidade da Federação, no início do 
período de inscrições para as eleições, 
sendo que nos estados que tenham 
Delegacia Sindical constituída, o próprio 
Presidente da Delegacia, conforme previsto 
no inciso II do caput, será considerado 
como representante dos primeiros 200 
(duzentos) filiados de sua jurisdição. 
(alterado pela AGE realizada nos dias 17 e 
18 de julho de 2014) 

Art. 19...
(...)
§ 4º Para o cargo de Delegado Sindical em 
Brasília, conforme previsto no inciso III do 
caput, haverá uma vaga no Conselho de 
Delegados Sindicais para cada 100 (cem) 
filiados, ativos e aposentados com 
jurisdição em Brasília, cujas mensalidades 
sindicais estejam consignadas junto ao 
Órgão Supervisor da Carreira no âmbito do 
Controle Interno. 

A Regra do §4º é alterada para aplica-se 
exclusivamente aos Delegados Sindicais 
que concorrerão ao Conselho de 
Delegados Sindicais na jurisdição 
Brasília-DF, na cota dos filiados 
vinculados ao órgão supervisor da 
Carreira do âmbito do Controle Interno - 
a CGU/DF.

Art. 19...
(...)
§ 5º As Unidades da Federação que se 
fazem representar com determinado número 
de Delegados Sindicais no Conselho de 
Delegados Sindicais, na forma prevista no 
parágrafo anterior, para as vagas previstas 
no inciso III, caput, terão, no máximo, igual 
número de suplentes eleitos.

Art. 19...
(...)
§ 5º Revogado

Revoga este dispositivo, pois os 
Presidentes das Delegacias Sindicais 
são eleitos em chapa junto com sua 
Diretoria Executiva Regional do Estado, 
sendo substituídos por seus vices, na 
forma do estatuto, ou por outro integrante 
de sua diretoria, mediante instrumento 
formal de delegação, conforme §3 deste 
artigo.  

No caso dos delegados sindicais 
“avulsos” de Brasília (quer da base CGU 
ou STN) e do RJ, o §5ºB e §7º deste 
artigo já indicam a existência de 
suplentes e a forma de substituição. 

O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA
Art. 19...
(...)
§ 5ºA Não existe

Art. 19...
(...)
§ 5ºA Para o cargo de Delegado Sindical 
em Brasília, conforme previsto no inciso IIIA 
do caput, haverá 5 (cinco) vagas fixas no 
Conselho de Delegados Sindicais 
acrescidas de uma vaga para cada 100 
(cem) filiados ativos, cujas mensalidades 
sindicais estejam consignadas junto ao 
órgão Supervisor da Carreira no âmbito das 
Finanças Públicas.  

A Regra do §5º é criada para aplicar-se 
exclusivamente aos Delegados Sindicais 
que concorrerão a vaga no Conselho de 
Delegados Sindicais na jurisdição 
Brasília-DF, na cota dos filiados ligados 
ao órgão supervisor da carreira no 
âmbito das Finanças Públicas - a 
STN/MF.

São criadas 5 vagas fixas, acrescidas de 
uma a cada 100 filiados ativos no órgão 
supervisor da Carreira no âmbito das 
finanças públicas. Aumenta a 
possibilidade de participação e 
representação de Delegados Sindicais 
eleitos pela base do Tesouro Nacional

Art. 19...
(...)
§ 5ºB Não existe

Art. 19...
(...)
§ 5ºB Os Delegados Sindicais previstos nos 
incisos III, IIIA e V do caput terão, no 
máximo, igual número de suplentes eleitos.

Indica a existência de suplentes para as 
vagas de Delegados Sindicais em 
Brasília (base CGU/DF ou STN) ou do 
Rio de Janeiro.



Art. 19...
(...)
§ 6º Os Delegados Sindicais previstos no 
inciso III do caput e os suplentes serão 
eleitos individualmente, em votação direta e 
secreta, em eleição desvinculada das 
chapas candidatas à Diretoria Executiva 
Nacional, na forma estabelecida no Capítulo 
XVI deste Estatuto e Regimento Interno. 

Art. 19...
(...)
§ 6º Os Delegados Sindicais previstos nos 
incisos III, IIIA e V do caput e os suplentes 
serão eleitos individualmente, em votação 
direta e secreta, em eleição desvinculada 
das chapas candidatas à Diretoria 
Executiva Nacional ou Regional - RJ, na 
forma estabelecida no Capítulo XVI deste 
Estatuto e Regimento Interno. 

A regra do § 6º passa a ser aplicada 
exclusivamente para os Delegados 
“avulsos” de Brasília (base CGU/DF ou 
STN) ou do Rio de Janeiro.

Os presidentes das Delegacias Sindicais 
do Unacon Sindical nos Estados regem-
se por capítulo e disposições estatutárias 
próprias, a exemplo dos contidos no 
capítulo XIII. 

Art. 19...
(...)
§ 7º Os Delegados Sindicais referidos no 
inciso III do caput, em caso de falta, 
impedimento ou vacância, serão 
substituídos por seus suplentes nas 
reuniões plenárias do Conselho de 
Delegados Sindicais, na ordem de 
sucessão, mediante convocação pelo 
Presidente do Conselho.

Art. 19...
(...)
§ 7º Os Delegados Sindicais referidos nos 
incisos III, IIIA e V do caput, em caso de 
falta, impedimento ou vacância, serão 
substituídos por seus suplentes nas 
reuniões plenárias do Conselho de 
Delegados Sindicais, na ordem de 
sucessão, mediante convocação pelo 
Presidente do Conselho.

Trata da regra de substituição dos 
Delegados Sindicais avulsos de Brasília 
(base CGU-DF, STN/MF) e do Rio de 
Janeiro.

Os demais membros do Conselho de 
Delegados Sindicais, como o Presidente 
do Unacon Sindical ou os Presidentes 
das Diretorias Executivas das Delegacias 
Sindicais nos estados possuem 
substituições próprias, nos termos deste 
estatuto.

Art. 19...
(...)
§ 8º Não existe

Art. 19...
(...)
§ 8º Para o cargo de Delegado Sindical no 
Rio de Janeiro, conforme previsto no inciso 
V do caput, haverá uma vaga no Conselho 
de Delegados Sindicais para cada 300 
(trezentos) filiados cujas mensalidades 
sindicais estejam vinculadas à jurisdição 
neste Estado da Federação.

É criada regra do §8º para aplicar-se 
exclusivamente aos Delegados Sindicais 
avulsos que concorrerão pela base de 
filiados no Rio de Janeiro.

O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA
Art. 19...
(...)
§ 9º Não existe

Art. 19...
(...)
§ 9º O número de vagas abertas aos 
Delegados Sindicais referidos nos incisos 
III, IIIA e V serão apuradas tendo por base o 
número de filiados e vínculos de 
consignação com os órgãos supervisores 
do mês imediatamente anterior ao do 
lançamento do edital de eleição do Unacon 
Sindical.

Estabelece o critério de corte/contagem 
para apuração do número de vagas que 
serão abertas aos Delegados Sindicais 
“avulsos” em Brasília (base CGU/DF ou 
STN/DF) e do Rio de Janeiro.

Art. 22...
(...)
XVIII Não existe

Art. 22...
(...)
XVIII. decidir sobre a participação do 
Unacon Sindical em entidades do sistema 
confederativo.

Dá competência ao Conselho de 
Delegados Sindicais de decidir sobre a 
participação do Unacon Sindical em 
entidades do sistema confederativo. 
Antes, a competência era da Diretoria 
Executiva Nacional.

CAPÍTULO IX-A
DA CÂMARA DE REPRESENTANTES DO 
TESOURO NACIONAL

Art. 22A - A Câmara de Representantes do 
Tesouro Nacional é um órgão colegiado 
setorial de deliberação auxiliar do Unacon 
Sindical.

Acresce novo capítulo no Estatuto do 
UNACON Sindical, dispondo sobre as 
competências, da câmara de 
representantes do Tesouro Nacional.



Art. 22B - A Câmara de Representantes do 
Tesouro Nacional é composta pelos 
Delegados Sindicais referidos no inciso IIIA 
do caput do Art. 19 e pelo Presidente do 
Unacon Sindical ou membro da Diretoria 
Executiva Nacional por ele designado.

Parágrafo único. A Câmara de 
Representantes do Tesouro Nacional será 
dirigida por um Presidente ou, na sua 
ausência ou impedimento, por um Vice-
Presidente, eleitos dentre seus membros, 
em acordo com seu Regimento Interno.

Art. 22C - A Câmara de Representantes do 
Tesouro Nacional reunir-se-á 
ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e, 
extraordinariamente, sempre que houver 
convocação pelo seu Presidente, pela 
maioria de seus membros ou pelo 
Presidente da Diretoria Executiva Nacional.

§ 1º As reuniões ordinárias e extraordinárias 
da Câmara de Representantes do Tesouro 
Nacional serão convocadas formalmente 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 
devendo a pauta da reunião ser enviada a 
todos os membros com a mesma 
antecedência.

§ 2º As reuniões da Câmara de 
Representantes do Tesouro Nacional 
instalar-se-ão com a presença de, no 
mínimo, metade mais um de seus 
membros, sendo suas decisões tomadas 
por maioria simples de votos. 

§ 3º A primeira reunião de instalação da 
Câmara de Representantes do Tesouro 
Nacional será convocada pelo Presidente 
do Unacon Sindical.

§ 4º Os períodos de reunião da Câmara de 
Representantes do Tesouro Nacional não 
poderão coincidir com os períodos de 
reunião do Conselho de Delegados 
Sindicais.

§ 5º As reuniões plenárias da Câmara de 
Representantes do Tesouro Nacional 
deverão ser registradas em ata e suas 
decisões adotarão forma de Resolução, 
numeradas sequencialmente. 

Art. 22D - Compete à Câmara de 
Representantes do Tesouro Nacional:

I. deliberar sobre assuntos intrínsecos ao 
Tesouro Nacional e de interesse de seus 
servidores, que não afetem a totalidade dos 
integrantes da carreira Finanças e Controle;

II. elaborar e apresentar à Diretoria 



Executiva Nacional ou ao Conselho de 
Delegados Sindicais propostas e estudos 
de assuntos gerais ou específicos 
pertinentes à carreira Finanças e Controle;

III. receber reivindicações, questionamentos 
e reclamações dos filiados do Tesouro 
Nacional, sem prejuízo das competências 
concorrentes das demais instâncias 
elencadas no Art. 12;

IV. solicitar convocação de Assembleia 
Setorial, na forma definida no Art. 17B, para 
deliberar sobre os assuntos relacionados 
neste artigo; 

V. eleger, afastar ou destituir a sua Mesa 
Diretora.

O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA
CAPÍTULO X 
DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 
...
Art. 23 – A Diretoria Executiva Nacional é o 
órgão colegiado incumbido da 
Administração do Unacon Sindical e 
encarregado de dar cumprimento às 
deliberações da Assembleia Geral Nacional 
e do Conselho de Delegados Sindicais ou 
resultantes de consulta nacional à categoria, 
devendo também planejar, coordenar, 
executar e supervisionar, com apoio das 
Delegacias Sindicais, as reivindicações e 
assuntos de interesse dos filiados.

CAPÍTULO X 
DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 
...
Art. 23 – A Diretoria Executiva Nacional é o 
órgão colegiado incumbido da 
Administração do Unacon Sindical e 
encarregado de dar cumprimento às 
deliberações da Assembleia Geral Nacional, 
da Assembleia Setorial, do  Conselho de 
Delegados Sindicais ou resultante de 
consulta nacional à categoria, devendo 
também planejar, coordenar, executar e 
supervisionar, com apoio das Delegacias 
Sindicais, reivindicações e assuntos de 
interesse dos filiados.

Atualiza a competência da Diretoria 
Executiva Nacional.

CAPÍTULO X 
DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 
(...)
Art. 28 - Compete à Diretoria Executiva 
Nacional: 
(...)
III. cumprir e fazer cumprir as deliberações e 
decisões da Assembleia Geral Nacional, do 
Conselho de Delegados Sindicais, do 
Conselho Fiscal Nacional e do Conselho de 
Ética.

CAPÍTULO X 
DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 
(...)
Art. 28 - Compete à Diretoria Executiva 
Nacional: 
(...)
III. cumprir e fazer cumprir as deliberações 
e decisões da Assembleia Geral Nacional, 
da Assembleia Setorial, do Conselho de 
Delegados Sindicais, do Conselho Fiscal 
Nacional e do Conselho de Ética e, no que 
couber, da Câmara de Representantes do 
Tesouro Nacional.

Atualiza a competência da Diretoria 
Executiva Nacional.

Art. 28º...
(...)
XIX. decidir sobre a participação do Unacon 
Sindical em entidades do sistema 
confederativo;

Art. 28º...
(...)
XIX. Submeter ao Conselho de Delegados 
Sindicais sobre a participação do Unacon 
Sindical em entidades do sistema 
confederativo;

Transfere competências da Diretoria 
Executiva Nacional para o Conselho de 
Delegados Sindicais, no que tange a 
decisão sobre a participação em 
entidades do sistema confederativo.

Art. 30 – O Presidente tem as seguintes 
competências:
(...)
XII. convocar Assembleia-Geral Nacional e 
o Conselho de Delegados Sindicais;

Art. 30 – O Presidente tem as seguintes 
competências:
(...)
XII. convocar Assembleia-Geral Nacional, 
Assembleia Setorial e o Conselho de 
Delegados Sindicais;

Atualiza as competências do Presidente 
do Unacon Sindical na convocação da 
AGE setorial.

Art. 35 – São competências do Diretor de Art. 35 – São competências do Diretor de 



Filiados:
(...)
VI. promover e manter o entrosamento dos 
aposentados e pensionistas dentro do 
Unacon Sindical e na categoria profissional 
dos Analistas e Técnicos de Finanças e 
Controle;

Filiados:
(...)
VI. promover e manter o entrosamento dos 
aposentados e pensionistas dentro do 
Unacon Sindical e na categoria profissional 
dos Auditores e Técnicos Federais de 
Finanças e Controle;

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da 
carreira Finanças e Controle.

Art. 38...
(...)
§ 3º. Nas reuniões do Conselho Fiscal 
Nacional, um Conselheiro suplente 
participará da reunião com direito a voz, 
sempre em forma de rodízio.

Art. 38...
(...)
§ 3º. Nas reuniões do Conselho Fiscal 
Nacional, um Conselheiro suplente poderá 
participar da reunião com direito a voz, 
sempre em forma de rodízio.

Torna flexível (não obrigatório) a 
participação de suplente do Conselho 
Fiscal Nacional nas reuniões deste 
colegiado.

O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA
CAPÍTULO XIII 
DAS DELEGACIAS SINDICAIS
Art. 47...
§7º A Delegacia Sindical de que trata este 
artigo tem o prazo máximo de 5 (cinco) anos 
para se estruturar.

CAPÍTULO XIII 
DAS DELEGACIAS SINDICAIS
Art. 47...
§7º A Delegacia Sindical de que trata este 
artigo tem prazo máximo de 10 (dez) anos 
para se estruturar, a contar de 01 de janeiro 
de 2009.

Prorroga período para estruturação de 
Delegacia Sindical.

CAPÍTULO XIII 
DAS DELEGACIAS SINDICAIS
Art. 49...
(---)
§ 4º São competências do Diretor de 
Filiados, dentre outras:
(...)
c. promover e manter o entrosamento dos 
filiados, em especial os aposentados, na 
categoria profissional dos Analistas e 
Técnicos de Finanças e Controle.

CAPÍTULO XIII 
DAS DELEGACIAS SINDICAIS
Art. 49...
(...)
§ 4º São competências do Diretor de 
Filiados, dentre outras:
(...)
c. promover e manter o entrosamento dos 
filiados, em especial os aposentados, na 
categoria profissional dos Auditores e 
Técnicos Federais de Finanças e Controle.

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da 
carreira Finanças e Controle.

CAPÍTULO XIV 
DA RECEITA E DO PATRIMÔNIO 

Art. 52 - Constituem receitas e patrimônio 
do Unacon Sindical:
(...)
§ 5º A Diretoria Nacional disponibilizará 
logística e recursos financeiros necessários 
à execução de projetos aprovados pelo 
Conselho de Delegados Sindicais e 
propostos por Delegados eleitos nos termos 
dos § 4º, 5º, 6º e 7º do Artigo 19, nos termos 
deste Estatuto e do Regimento Interno e 
previstos no orçamento anual. (Alterado 
pela AGE realizada no dia 06 de junho de 
2012 e, posteriormente, alterado pela AGE 
realizada nos dias 17 e 18 de julho de 2014)

CAPÍTULO XIV 
DA RECEITA E DO PATRIMÔNIO 

Art. 52 - Constituem receitas e patrimônio 
do Unacon Sindical:
(...)
§ 5º A Diretoria Nacional disponibilizará 
logística e recursos financeiros necessários 
à execução de projetos aprovados pelo 
Conselho de Delegados Sindicais e 
propostos por Delegados eleitos nos termos 
dos incisos III e IIIA do Artigo 19, nos 
termos deste Estatuto e do Regimento 
Interno e previstos no orçamento anual.

Inclui Delegados Sindicais dos incisos 
IIIA (base eleita pela STN/MF) como 
interessados em propor projetos 
aprovados pelo Conselho de Delegados 
Sindicais e em cuja Diretoria Nacional 
disponibilizará logística e recursos 
financeiros necessários à execução. 

Art. 53 – Dos recursos especificados no § 1º 
do art. 52, 3% (três por cento), no mínimo, 
serão destinados à manutenção e/ou 
investimentos realizados nas atividades do 
Conselho de Delegados Sindicais, do 
Conselho de Ética e Conselho Fiscal. 
(alterado pela AGE realizada nos dias 17 e 
18 de julho de 2014)

Art. 53 – Dos recursos especificados no § 1º 
do art. 52, 3% (três por cento), no mínimo, 
serão destinados à manutenção e/ou 
investimentos realizados nas atividades do 
Conselho de Delegados Sindicais, Câmara 
de Representantes do Tesouro Nacional, 
Conselho de Ética e Conselho Fiscal. 
(alterado pela AGE realizada nos dias 17 e 
18 de julho de 2014)

Inclui a Câmara de Representantes do 
Tesouro Nacional na dotação/destinação 
dos 3% da arrecadação com 
mensalidades sociais.

O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA



CAPÍTULO XV
DAS DESPESAS
(...)
Art. 61 - O Unacon Sindical fará as 
transferências dos recursos necessários ao 
pagamento das despesas de 
responsabilidade da União Nacional dos 
Analistas e Técnicos Federais de Finanças 
e Controle - Unacon, aprovadas pela 
Diretoria Executiva Nacional, respeitadas as 
proibições deste Estatuto.

CAPÍTULO XV
DAS DESPESAS
(...)
Art. 61 - O Unacon Sindical fará as 
transferências dos recursos necessários ao 
pagamento das despesas de 
responsabilidade da União Nacional dos 
Auditores e Técnicos Federais de Finanças 
e Controle - Unacon, aprovadas pela 
Diretoria Executiva Nacional, respeitadas as 
proibições deste Estatuto.

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da 
carreira Finanças e Controle.

CAPÍTULO XVII 
DAS ELEIÇÕES, DA APURAÇÃO E DA 
POSSE 

Art. 65 – As eleições para os cargos da 
Diretoria Executiva Nacional, do Conselho 
Fiscal Nacional, do Conselho de Ética e de 
Delegados Sindicais ocorrerão em 
Assembleia Geral Nacional em edital do 
qual será dada ampla divulgação aos 
filiados por meio de publicação no Diário 
Oficial da União, em pelo menos um jornal 
de circulação em Brasília/DF, no sítio 
eletrônico da entidade, além de divulgação 
interna, de acordo com os dispositivos do 
Regimento Interno do Unacon Sindical.

CAPÍTULO XVII 
DAS ELEIÇÕES, DA APURAÇÃO E DA 
POSSE 

Art. 65 - As eleições para os cargos da 
Diretoria Executiva Nacional, do Conselho 
Fiscal Nacional, do Conselho de Ética, 
Diretorias Executivas Regionais e 
Conselhos Fiscais Regionais e dos demais 
Delegados Sindicais ocorrerão em 
Assembleia Geral Nacional em edital do 
qual será dada ampla divulgação aos 
filiados por meio de publicação no Diário 
Oficial da União, em pelo menos um jornal 
de circulação em Brasília/DF, no sítio 
eletrônico da entidade, além de divulgação 
interna, de acordo com os dispositivos do 
Regimento Interno do Unacon Sindical.

Dá melhor redação aos cargos em 
disputa nas eleições do Unacon Sindical, 
seja da Diretoria Executiva Nacional, seja 
na Diretoria Executiva Regional das 
Delegacias Sindicais, ou nos órgãos 
Colegiados, a exemplo do Conselho 
Fiscal, do Conselho de Ética e  do 
Conselho de Delegados Sindicais.

Art. 65...
(...)
§ 4º Até 60 (Sessenta) dias antes da 
realização do pleito, as chapas para 
Diretoria Executiva Nacional e os nomes 
para o Conselho Fiscal Nacional, Conselho 
de Ética e membros do Conselho de 
Delegados Sindicais previstos no Art. 19 
Inc. III deverão ser apresentados à 
Comissão Eleitoral para registro. Encerrado 
este prazo, a Comissão Eleitoral deverá, em 
até 10 (dez) dias úteis, homologar e 
promover ampla divulgação dos candidatos 
e chapas concorrentes.

Art. 65...
(...)
§ 4º Até 60 (Sessenta) dias antes da 
realização do pleito, as chapas para 
Diretoria Executiva Nacional, Diretorias 
Executivas Regionais e os nomes para o 
Conselho Fiscal Nacional, Conselhos 
Fiscais Regionais, Conselho de Ética e 
Delegados Sindicais previstos no Art. 19 
incisos III, IIIA e V deverão ser 
apresentados à Comissão Eleitoral para 
registro. Encerrado este prazo, a Comissão 
Eleitoral deverá, em até 30 (trinta) dias 
antes da realização do pleito, homologar os 
candidatos e chapas concorrentes. 

Dá melhor redação aos cargos em 
disputa nas eleições do Unacon Sindical, 
seja da Diretoria Executiva Nacional, seja 
na Diretoria Executiva Regional das 
Delegacias Sindicais, ou nos órgãos 
Colegiados, a exemplo do Conselho 
Fiscal, do Conselho de Ética e do 
Conselho de Delegados Sindicais e 
promove readequação do prazo limite 
para homologação das candidaturas.

Art. 66 – As eleições simultâneas para 
Diretoria Executiva Nacional, Conselho 
Fiscal Nacional, Conselho de Ética e 
Delegados Sindicais serão realizadas a 
cada 3 (três) anos, observadas as normas 
previstas no Regimento Interno e as 
editadas pela Diretoria Executiva Nacional.

Art. 66 – As eleições simultâneas para 
Diretoria Executiva Nacional, Conselho 
Fiscal Nacional, Conselho de Ética, 
Diretorias Executivas Regionais, Conselhos 
Fiscais Regionais e demais Delegados 
Sindicais serão realizadas a cada 3 (três) 
anos, observadas as normas previstas no 
Regimento Interno e as editadas pela 
Diretoria Executiva Nacional.

Dá melhor redação aos cargos em 
disputa nas eleições do Unacon Sindical, 
seja da Diretoria Executiva Nacional, seja 
na Diretoria Executiva Regional das 
Delegacias Sindicais, ou nos órgãos 
Colegiados, a exemplo do Conselho 
Fiscal, do Conselho de Ética e do 
Conselho de Delegados Sindicais.

O QUE CONSTA NO ESTATUTO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA
CAPÍTULO XXI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 
TRANSITÓRIAS

Art. 78 – Somente será aceita chapa para 
concorrer às eleições do Unacon Sindical, 
para os cargos na Diretoria Executiva 
Nacional e candidatos para o Conselho 

CAPÍTULO XXI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 
TRANSITÓRIAS

Art. 78 – Somente será aceita chapa para 
concorrer às eleições do Unacon Sindical, 
para os cargos na Diretoria Executiva e 
candidatos para o Conselho Fiscal, quando 

Altera redação visando compatibilizar a 
atual denominação dos cargos da 
carreira Finanças e Controle.



Fiscal Nacional, quando os mesmos 
estiverem concorrendo simultaneamente 
para os cargos correlatos na União Nacional 
os Analistas e Técnicos de Finanças e 
Controle - Unacon.

Parágrafo único. Esta condição somente 
terá validade enquanto o Estatuto da União 
Nacional dos Analistas e Técnicos de 
Finanças e Controle-Unacon contiver 
exigência similar no que tange a 
comprovação de os candidatos aos cargos 
de sua diretoria também se inscreverem 
para concorrer aos cargos dos órgãos do 
Unacon Sindical.

os mesmos estiverem concorrendo 
simultaneamente para os cargos correlatos 
na União Nacional dos Auditores e Técnicos 
Federais de Finanças e Controle - Unacon.

Parágrafo único. Esta condição somente 
terá validade enquanto o Estatuto da União 
Nacional dos Auditores e Técnicos Federais 
de Finanças e Controle-Unacon contiver 
exigência similar no que tange a 
comprovação de os candidatos aos cargos 
de sua diretoria também se inscreverem 
para concorrer aos cargos dos órgãos do 
Unacon Sindical.

Art. 78-E – Não existe. Art. 78-E – As Delegacias Sindicais, 
estruturadas ou não no período 
estabelecido pelo Art. 47, §7º, tem dois 
anos para adequar seu regimento interno, a 
contar da entrada em vigor do artigo 80-C.

Estabelece prazo de dois anos para 
adequação do regimento interno das 
Delegacias já estruturadas, após 
aprovação da modificação estatuária.

Art. 80-C – Não existe. Art. 80 - C – As presentes alterações deste 
estatuto aprovadas pela AGE realizada em 
05 de julho de 2017, entrarão em vigor após 
seu registro em cartório.

Redação para entrada em vigor das 
medidas.



5 – ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA VOTAR:

5.1 – A AGE para votação das propostas de reforma estatutária ocorrerá das 10h às 16h 

(horário de Brasília), do dia 5 de julho de 2017. Em Brasília, as unas estarão disponíveis 

nas sedes da Controladoria-Geral da União (CGU), da Secretaria do Tesouro Nacional 

(hall do anexo do Ministério da Fazenda) e do Unacon Sindical. Nos estados, as urnas 

estarão disponíveis nas sedes das Superintendências da CGU. 

5.2– Durante a votação, o filiado(a)/associado(a) deverá responder a pergunta: 

“Concorda com as propostas de alterações nos Estatutos das entidades, conforme 

detalhado nos itens 4.1 e 4.2 da carta com orientações e normas de votação da AGE de 

05 de julho de 2017?” 

SIM NÃO ME ABSTENHO

5.3 - O eleitor somente poderá votar uma única vez, momento em que assinará a lista de 

votação.

Sua participação é importantíssima para o fortalecimento da entidade. Solicite 

àqueles de seu círculo de amizade que também exerçam o direito do voto, caso filiados.

Qualquer dúvida pode ser esclarecida também pelo telefone (61) 2107-5000, com 

a Diretoria Executiva Nacional. 

Não deixe de votar. Exerça seu direito. Participe!

Brasília – DF, 9 de junho de 2017.



RUDINEI MARQUES 
Presidente 


