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REGULAMENTO DO ART. 12 DO ESTATUTO DO SINDIFISCO-AM QUE CRIOU A 

MEDALHA DE HONRA “MÉRITO FISCAL – RICARDO MANOEL NICÁCIO”. 

Art. 12 - Os Auditores Fiscais que, ao longo de sua jornada técnico-
tributária, contribuíram para o fortalecimento e engrandecimento da 
categoria, produzindo trabalhos de expressiva notoriedade, serão 
homenageados com a medalha de honra "Mérito Fiscal - RICARDO MANOEL 
NICÁCIO", por ocasião das solenidades de aniversário do SINDIFISCO-AM e 
outros eventos. 

 
 

1. OBJETO E PRAZO 
 

1.1 – A escolha do Auditor Fiscal para ser homenageado com a 
Medalha de Honra “Mérito Fiscal – Ricardo Manoel Nicácio” será 

realizada em concurso anual interno da Categoria, cujo resultado final 
e homenagem ocorrerá por ocasião das atividades culturais da 

Semana do Auditor Fiscal em comemoração ao Dia do Auditor Fiscal, 
fixado no dia 21 de setembro pelo art. 14, do Estatuto do Sindifisco-

Am, e será regido pelas regras e condições criadas neste 

Regulamento.  
 

1.2 – O concurso anual interno será realizado em Manaus, capital do 
Estado do Amazonas, podendo receber manifestação de voto de 

todos os Auditores Fiscais sindicalizados e em situação regular 
prevista no art. 45 e parágrafo único, do Estatuto do Sindifisco, 

oriundo de qualquer município ou localidade onde realize suas 
atividades profissionais. 

 
1.3 – Será designado em Portaria, pelo Presidente do Sindifisco-am, 

os Auditores Fiscais para atuarem como membros da Comissão de 
Concurso Medalha de Honra “Mérito Fiscal – Ricardo Manoel Nicácio” 

com o fim específico de realizar o concurso para escolha do Auditor 
Fiscal que será homenageado. 

 

1.4 – Cada Auditor Fiscal poderá indicar 02 (dois) nomes de sua livre 
escolha e arbítrio para concorrer ao recebimento da Medalha de 

Honra. 
 

1.5 – O concurso será realizado em (03) três etapas:  
1) PRIMEIRA ETAPA: Publicidade da realização do concurso;  

2) SEGUNDA ETAPA: Apuração das manifestações de voto; e  
3) TERCEIRA ETAPA: Divulgação do resultado. 

 
2. DA PRIMEIRA ETAPA: Publicidade da realização do concurso 

 
2.1 – Designados os membros da Comissão do Concurso Medalha de 

Honra, através de Portaria da Presidência do Sindifisco-Am, será dado 
conhecimento a todos os sindicalizados pelos meios de comunicação 

disponíveis e ao alcance da Entidade, seja por meio virtual (email ou 
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site), mensagens por SMS e correios, devendo ser considerado o local 

onde o Auditor Fiscal realize suas atividades profissionais. 
 

2.2 – Será fixada  a data de início e fim do prazo para manifestações 

de votos pelos Auditores Fiscais. 
 

2.3 - A manifestação de escolha dos nomes poderá ser realizada 
pelos mesmos meios de publicidade e informação utilizado para dar 

conhecimento do concurso para o Auditor Fiscal sindicalizado. 
 

2.4 – Cada Auditor Fiscal poderá indicar 02 (dois) nomes de colegas 
que julgue merecedor do recebimento da Medalha de Honra “Mérito 

Fiscal – Ricardo Manoel Nicácio”, recaindo a escolha no nome mais 
votado entre todas as manifestações. 

 
2.5 – O Auditor Fiscal somente tem direito a uma manifestação, por  

meio do Termo de Compromisso e Responsabilidade do Participante, 
que deverá ser identificada, assinada e enviada pelos meios de 

comunicação utilizado para dar publicidade e conhecimento do 

concurso, sendo reconhecida sua titularidade no documento recebido 
pela Comissão. 

 
3. DA SEGUNDA ETAPA: Apuração das manifestações de voto 

 
3.1 – Findo o prazo de manifestações e escolha dos nomes a 

Comissão declarará o início da apuração e contagem dos votos, 
devendo publicar dia e hora para reunir-se sempre na sede do 

Sindifisco-Am. 
 

3.2 – A apuração poderá ser assistida pelos Auditores Fiscais 
interessados, sob coordenação e responsabilidade da Comissão 

designada em Portaria. 
 

3.3 – Ao final da apuração será lavrada Ata para registro do evento e 

do resultado final do concurso. 
 

3.4 – A Comissão declarará o resultado final da apuração com a 
finalidade de dar publicidade e conhecimento do Auditor Fiscal 

escolhido pela Categoria para receber a Medalha de Honra “Mérito 
Fiscal – Ricardo Manoel Nicácio”. 

 
4. DA TERCEIRA ETAPA: Divulgação do resultado 

 
4.1 – A Comissão dará publicidade e conhecimento do resultado final 

e nome do Auditor Fiscal escolhido para receber a Medalha de Honra, 
para toda a Categoria, pelos mesmos meios de comunicação 

utilizados para dar publicidade e conhecimento do início do concurso. 
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4.2 – A Comissão, através do Presidente do Sindifisco-Am, 

comunicará e convidará o Auditor Fiscal eleito para receber a 
homenagem em dia e local indicado para a solenidade. 

 

4.3 – No caso de homenagem in memorium o convite deverá ser 
encaminhado para a família do Auditor Fiscal eleito. 

 
4.4 – As atividades da Comissão encerram com a entrega da Medalha 

de Honra para o Auditor Fiscal eleito pela Categoria, por ocasião das 
atividades do Dia do Auditor Fiscal, na Semana do Auditor. 

 
4.5 – As despesas de confecção da Medalha de Honra correrá por 

conta e responsabilidade do Sindifisco-Am. 
 

 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E GERAIS 

 
5.1 – Este concurso tem cunho exclusivamente cultural e a 

participação do Auditor Fiscal não está subordinada ou vinculada a 

qualquer tipo ou modalidade de pagamento. 
 

5.2 – As manifestações de votos e escolhas serão desclassificadas e 
excluídas do concurso se contiverem expressões grosseiras, 

ofensivas, discriminatórias ou que violem leis federal, estadual e 
municipal, bem como se contiverem nomes de pessoas alheias a 

categoria de Auditores Fiscais de Tributos Estaduais da Secretaria da 
Fazenda do Estado do Amazonas. 

 
5.3 – O Auditor Fiscal que enviar manifestação de voto e escolha de 

nomes para concorrer, aceita automaticamente participar do evento e 
autoriza a Comissão a utilizar de modo gratuito, em definitivo e 

irrevogável, seu nome e imagem para dar publicidade e 
conhecimento do evento em qualquer veículo de imprensa, mídia, site 

do Sindifisco-Am ou internet, para divulgação do concurso. 

 
5.4 – O Auditor Fiscal assume plena e exclusiva responsabilidade pela 

manifestação de voto e escolha de nomes no concurso e reconhece 
que a Comissão e o Sindifisco-Am não poderão serem 

responsabilizados por dano ou prejuízo decorrente da sua livre 
decisão de participar do concurso, seja como votante ou votado, 

inclusive quanto ao recebimento da Medalha de Honra sendo 
considerado um ato de vontade. 

 
5.5 – O presente Regulamento poderá ser alterado em razões de 

fatos futuros e sempre em cumprimento ao que determinar o 
Estatuto do Sindifisco-Am vigente. 
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5.6 – Fica criado o Termo de Compromisso e Responsabilidade do 

Participante e Termo de Compromisso e Responsabilidade do 
Vencedor, modelos em anexo, com finalidade exclusiva de uso no 

concurso Medalha de Honra “Mérito Fiscal – Ricardo Manoel Nicácio”. 

 
 

Manaus, 18 de julho de 2013. 
 

 
Joaquim Corado 

Presidente do Sindifisco-Am. 


