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Nós, membros da Mesa Eleitoral da Representação Regional do Rio Grande do Sul da Unafïsco
Associação Nacional" abaixo assinadog por designaçai oo Presidente desta representação, Sr.César Urbano Corrêa, nos termos do artigo z7 e parárgiafos do Regimento Interno e em respeito
is-sua1 {9mais disposi@s, tendo em viú o princípiã democráticã inerente a esta Associação eà República Federativa do Brasil, Estado Democnitico e de Direito, elaboramos, promulgamos efazernos publicar o presente Regimento 

Y,gito*r, a disciplinar o pleito para os cargos de Direto-ria e conselho Fiscal, para o Triênio 2016ízaw, nos termos abaixo.

Art ln' As eleições para os membros da primeira Diretoria e do Conselho Fiscal da Representa-
ção Regional do Rio Grande do sul da uNAFIsco NACIONAL - ASSOCIAçAO NACIONALDOS ATIDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referentes ao triênio24rc12019, reger-se-ão pelo seu Regimento Interno desta representação e por este Regimentc.

Art ?"' O processo eleitoral tem início em 0l de janeiro deste ano, ocasião em que começou a
!ú f prÍÌzo para inscrição das chapas eleitorais jerante a Mesa Eleitoral, encerrando-se com ahomologação da chapa vencedora.

$ Único' o marco iniciat para a.abertura dos trabalhos da campaúa eleitoral tem como termoinicial a data da inscrição das chapas eleitorais pela Mesa Eleitoral, após a verificação da situa-
ção cadastral dos canúdatos junto a Secretaria Gral da UNAFISCO NACIONAL

Aft' 3o' Compete à Diretoria e à Mesa Ët:itq*t a rr,alnação e a organização da eleição segundosuas respectivas atribuições, em conformidade com as diiposições iegimentais internas . uï p*vjsÍas neste Regimento, bem como noEstatuto social oa uNagsco NACIONAL.

! l" A eleiçãÕ ilar-se-á èrd Assembléiâ Gernl ordinária Triêilitl, eÍir todo o Estádo dÕ Riô Gfáiï-de do SuL

$ P' Os locais, dia e_honário de votação deverão ser amplamente diwlgados pela Diretoria daUNAFISCO NACI0NAL e Mesa Eleitoral, de forma clara e irrestrita, prõcurando sensibilizar osasrcciados para a importância do exercicio de seu direito de deliberação estatutrário.

$ 3"" O edital de convocação paÍãaAssembléia Geral ordinária Trienal deverá ser publicado emveíçulo próprio da UNAFISCO NACIONAL, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias ú-üeis da data de sua realização.
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DO REGISTRO I}AS CHÂPAS EI,EITORAIS

Aú 4o. O pedido de inscrição das chapas eleitorais Wa a Representação Regional do Rio Gran-
de & Sul deverá ser endereçado à Mesa Eleiüoral e apresentado tempestivamente plo responsiL
vel da chapa à Secregria Geral desta Representação, vedada a inscrição de um mesmo candidato
em mais de uma chapa" mesmo que pretendendo ocupar cargos diferentes em cada uma delas.

$ 1". üs pedidos de inscrição das chapas eleitorais regionais serão reçebidos pela Seçretaria Ge-
ral da Representação Regional do Rio Grande do Sul, na sede administrativa desta Representâ*
çãq situada à Rua José do Patrocínio, n" 334, Bairro Cidade Baixa, Porto Alegre-RS, CEP
90.050-000.

$ 2"- No caso de inscrição por coÍïespondôncia" será considerada a data da postagem ate a da-
ta prevista no Edital de Abertura para o encerramento das mesmas, devendo ser esta encamiúa-
dacom aviso de recebimento (AR).

$ 3"" A apresentação dos pedidos de inwrição das chapas eleitorais paÍa â Representação Regio.
nal no Rio Grande do Sul, para a Diretori4 deverão ser assinadas pelo respectivo candidato à
Presidência da Representação e, para o Conselho Fiscal, por qualquer dos candidatos a membro
do conselho.

$ 4"- A Mesa Eleitoral deveni verifiear as condições de elegibilidade e tempestividade dos pedi-
dos de inscrição no prâzo máximo de 2 {dois) dias úteis.

AÍL 5o. O pedido de registro de chapa eleitoral deverá conter a qualificação de todos os seus in-
üegrantes, bem como arespectiva individuali?Ãúfi dos cargos pretendidos.

$ 1o. Caso seja verificada alguma inegularidade no requerimento de qualquer das chapas, ssrá
úerto prazo impronogável de 2 (dois) dias úteis para substituição de eventuais nomes impugna-
dos elou cumprimento de demais exigências estaÍutiírias, ou, se insanável a irregularidade, será o
rcquerimento indeferido pela Mesa Eleitoral.

$ 2". Fica vedada a substituição dos membros das chapas eleitorais após sua apresentação, senão
paÍa çumprimento de exigência de substituição feita pela Mesa Eleitoral, a qual poderá ser exe-
cutada apenas uma vez, sob pena de indeferimento da respectiva inscrição.

$ 3"- Em caso de força maioç compete à Mesa Eleitoral autorizar, excepcionalmente, a substitui-
ção tlo membro de chapa"

$ 4". Verificada a regularidade do reqrrerimento, a Mesa Eleitoral deverá homologar a inscrição.

$ 5". As chapas eleitorais inscritas para as elei@ de âmbito estadual ou pendentes de inscrição
terãp até o dia 10 (dez) de março do respectivo ano de eleições para apresentar à Mesa Eleitoral,
na sede da Represenkção Regional, mediante rwibo ou aviso de recebimento (AR), as platafor-
mas das chapas registradas, sob pena de anulação de inscrição da chaga faltosa.

ArL 6n. Findo o prazo do parágrafo quinto do artigo anterior e ultimados todos os pedidos pen-
dentçs de inserição, a Mesa Eleitoral deveni divulgar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
ern veículo próprio de LINAFISCO NACIONAL, as plataformas das respectivas chapas à Direto' I
ria ç ao Conselho Fiscal da Representação Regional do Rio Grande do Sul, bem como a nomina- t[
ta de seus membros e cargos postulados. 
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Art. ?o. poderá candidatar-se, em chapo comptet4 qualquer associado que estiver no pleno gozo

de seus direitos sociais qo., á- 01 de março de 2016, componha o quadro associativo da entida-

de, sendo inelegíveis:

l* os associados com menos de 12 (doze) meses de admissão (ou readmissão)-no quadro social;

II - os associados em atraso com swrs oúrigações Íïnançeiras para com a LINÁFISCO NACIO-

NAL;
III - os associados que estiverem cumprindo pcnas disciplinares esüatutárias;

IV - os associados que tiverem sçus mandatos cassados, antes de decorridos 03 (três) anos;

V - os associados demitidos do cargo de confiança, por falta de exação no cumprimento de suas

obrigações, antes de dsçonidos 03 (três) anos;
VI - os associados Pensionistas,
111l- os assoçiado* qu* exerçam atividxies de advocacia e consultoría na área tributaria federal;

VIII* os associados que estiverem em demanda judicial com a UNAFISCO NACIONAL'

AÍt 8o. Poderavotar o associado que:

I * estiver em pleno 9o20 de seus direitos soeiais - âposentados e átivós, excluindo-se os pensio-

nistas;
lI - tiver sido admitido até 30 (trinta) dias anteriores à realização da Assembléia Geral ordinána

Trienal:

ArL 9o. A Mesa Eleitoral deverá disponibilizaÍ, ÊmpÍazo não superior a 02-(dois) dias úteis, por

solicítação do responsávet pela chapa eleitoral de âmbíto estadual, jogos de etiquetas contendo

endereço e nome dos associados, com finatidade específica de divulgação das propostas da cha-

pu"u:ir entrega deverá ser feita mediante termo de responsabilidade firmado, sob pena de res-

poo**bili"uçãõ por violação de sigilo de banco de dados e demais consectarios legais'

$ Único. Cada envelope de correspondência dwerá conter aE A4 (quatro) páginas' em formaJo

Ã4, rÍÍl preto e branco, cujas cópias reprográficas e postagem poderão ser providenciadas pela

Repesentação Regionai Ao nio irrande do Sul rnediantç cobrança do respectivo serviço'

AÍt 10. A verba destinada às chapas eleitorais, de âmbito estadual, peÍao custeio de suas respec-

tivas campanhas eleitorais, será ãe atéRi$ S.{XXl,{lÍ} Íçinco mit reais) para cada uma, devendo ser

presadasìontas da referida importânciqbem como despesas efetuadas'

$ l"- A referida importância supra referendada çncontrar-se-á à disposição para retirada junto a

Repesentação Regiond do Rio Grande do Sul mediante recibo, em até cinco dias úteis após o

termíno do'pnzoie inscriçao das chapas" para todas aquelas devidamente homologadas'

$ ?.. Até $essêfitri diâs após ã dâtâ das eleiifes, Êotapetê âd cârididâto à Prcsidência' ittdicado enr

cada chapa, apresentar à Mrru Eleitoral, para análise e divulgação, prestação de contas dos re-

cursos fïnanceiros disponibilizados nos termos do caput e do parágrafo 1o'

TÍTT}I,0 ru

$ 3o. E vedada a utilização de qualquer outro fecurso além dos previstos no cüput'
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DAMESi EIÃrI()RAL

Art. ll. A Mesa Eleitoral, conÍbrme designação do Presidente da Diretoría da Representação no
RS da LINAFISCO NACIONAL, à época do periodo eleitoral, detém as seguintes aüibuições:

I - tamar coúecimento das exigências eleitorais" constantes do Regimento Interno Representa-
ção no RS e deste Regimento Eleitoral, bem como do Estatuto da UNAFISCO NACIONAL;
II - dirigir e orientar os trabalhos de eleição e votação,
III - obedecer e fazer cumprir, rigorosamente, o horário exato de início e enceÍïamento da vota-
ção;
lV - tomar conheçimento das representações, reclamações e impugnações encaminhadas à Mesa
pelas chapas eleitcrais de âmbito estadual, bem como resolvê-las de acordo com as disposições
estatutárias e regimentais pertinentes;
V - encamiúar à Assembleia Geral Ordinária Trienal - AGOT - os casos omissos e pendentes
de soiução, se houver;
W - lawar a ata compeÍente, fazendo constar minuciosamente o decorrer do pleito e suas ocor-
rências;
VII - elaborar o presente Regimento, aa qual estarão vinculadas as chapas eleitorais inscritas, em
ârnbito estadual, dando sua púlicidade até o final do prazo para inscrição das chapas eleitorais
postüiântes iiÕs Óaígos dâ Difetoria e tlo consêlhô Fiscal desü Repfësehtáção;
VIn - receber e homologar as inscrições das chapas eleitorais Wa aDiretoria e para o Conselho
Fiscal desta Representação.

Afi- 12. No curso do processo eleitoral, aDiretoria daRepresentação Regional do Rio Grande do
Sul deverá designar os materiais e recursos humanos necessários à boa execução das atribuições
daMesa Elçitoral.

Art 13. A Mesa Eleitoral poderá designar anteriormente a realização da AGOT, urnas de vota-
çâo, com 03 (três) mesários auxiliares não concorrentes no sufrágio, funcionando todas nas
mesmas datas e horários-

Art" 14. Um dos titulares da Mesa EleiCIral, após a transferência da Presidência em AGOT, inici-
aní e terminará os trabalhos de votação nas rfatas pt.o"iamente determinadas, iniciando-se as
09:00 horas e terminando âs l7:00 horas-

$ 1". O horiário previsto fto caput podení ser mudado, por conveniência e oportunidade da Mesa
Eleitoral, não podendo a alteração variar em mais de 0l (uma hora) em relação ao previaúente
determinado em edital, devendo ser dada ampla divulgação do fato entre os associados.

$ 2o. Para localidades com fusos horários diferentes dos de Brasília, fica estabelecido o que for
definido em edital pela Mesa Eleitoral Estadual. sendo que, em caso de omissão do respectivo
edital, vigorará, para todos os efeitos, a hora oficial do Brasil - horário de Brasília-DF.

$ 3". Não será permitido o assédio a eleitores nem aglomeração de pessoas nas proximidades das
wnas eleitorais ou no predio de votação ou apuraçâo, bem como frcaráterminantemente proibida
a divulgação de material eleitoral nestes recintos ou realização de pesquisas de boca de urna.

$ 4". Os votos presenciais serão coletados no dia determinado em edital pela Mesa Eleitoral, sen-
do que os trabalhos de coleta de voto por corrsspondência deverão peÍmanecer em aberto até 05
{cinco) dias úteis do encerramento da AGOT, para salvaguardar os votos postados.



$ 5o. Caberá aos mesáríos das urnas inutilizar, na lista de votação, o espaço destinado à assinatu-

à, ú*t" de cada nome de eleitor faltoso, com a inscrição "faltoso", logo após o encerramento

dos trabalhos de coleta de votos, ressalvados os casos de votos por coÍïespondência.

Art. 15. A Mesa Eleitoral encaminhará as cédulas çleitorais, via postal, aos associados em até 15

(qqnze) dias anteriores à realização da AGOT.

$ lo. As cedulas eleitorais serão impressas com a relação de todas as chapas eleitorais e os nomes

dm candidatos à Diretoria e ao Consetho Fiscal da Representação Regional do Rio Grande do

Sul" sendo que os candidatos ao Conselho Fiscal serão relacionados na respectiva cédula em or-

dem alfabética e sem vinculação com chapa concorrente'

$ 2o, Em relação à Diretoria, a céduia cotrterá a reiação tios cargos e nomes dos respectivos can-

didatos integrantes de cada chapa, no corpo da cédula ou em documento anexo. A ordem de apa-

ri6o das ,liup"r, neste caso, será deÍïni& previamente por meio de sorteio' após homologação

da inscrição das chaPas.

g 3". As cédúlas eleitorais que úão forem utilirridâs e as inutilitadas serão devolvidas à Mesa

Eleitoral.

$ 4". Caso haja confronto entre o voto presencial e o postal, prevalecerá o voto presencial.

$ Io. Não serão aceitos ss votos postados após a data de realização da AGOT das eleições, coll-

forrne previsão em edital.

$ 6o. Cabe a dois membros da Mesa Eleitoral assinarem ou rubricarem as partes externas das

cffulas para distribuí-las à votação.

$ ?.. Cabe Mesa Eleitoral a responsabilidade pela guarda e ssguÍança da uma, inclusive pelo

periodo de eventual suspensão da AGOT-

rÍnno v

IIAVOTACÃO

Afi- 16. Em cada loçal de votação haveniuma só listagem contendo o nome de todos os assoçia-

dos yotantes da Repres"tttrçao-Rrgronal do Rio Grande do Sul da UNAFISCO NACIONAL'

$ 1". O associado exerçerá o direito de voto presencial ou por correspondência.

$ T. Após identificar-se para os mesários, o eleitor assinará a lista de votação, receberá a cédula

e deslocar-se-á até a cabine de votação ou local propriamente designado para tanto, onde deverá

efctuar seu voto.

$ 3"" O associado poderá votar ern no máximo 3 (ffis) candidatos ao Conselho Fiscal, sob pena

ds nulidade dos votos.

$ 4o. Se assinalado o voto em cédula de papel, o eleitor a dobrará e a colocará na uÍna, sob vista

ãos integrantes da respectiva mesa eleitoral, ressalvada a hipótese de voto por corespondência'



$ 5". Só após a conçlusão de cada voto seú çhamado o eleitor seguinte, sempre na constante pre-
ocupação de evitar aglomeração em volta do local de votação e preservar a liberdade e sigilo do
voto.

$ 6". No caso de tumulto que possa prejudier o liwe exercício do direito de voto, o presidente da
mesa eleitoral deverá suspender os trabalhos, naquele local, até o restabelecimento da ordem.

$ f" E admitido o voto em trânsito, desde que seja único, sob pena de nutidade de todos os votos
do eleitor que votar várias vezes no mesmo pleito"

AÍt 17. A Mesa Elçitoral postará, até 15 (quinzr) dias antes da realização da AGOT, para o en-
dereço constante de çadastro interno dâ UNAFISCO NACIONAL, cédulas eleitorais idênticas
àquelas que serão utilizadas em Assembléia Geral Ordinária Trienal, porem em cor diferente,
para que o associado, se for o caso, possâ votar por correspondência, observando-se o disposto
nos parágrafos abaixo.

$ l'. O material para o voto por correspondência será composto de:

I - circular endereçada ao associado, ccmunicando data da eleição, transmitindo informações e
instruções para o, voto por correspondência, çorüendo a informação com os seguintes dizeres:
*ESTE VOÏO SOMENÏE SERÁ VÁI,IDO SE FOSTADO ATE 19 DE ABRIL DE 2016'':

Il - papeleta de identificação do associado;

III - envelope "CARTA-RESPOSTA" endefeçadó à Mesa Eleitotal;

IV * envelope, em branco, para colocação de cédula eleitoral - paÍa a Diretoria e Conselho Fis-
cal - após o associado ter votado.

V - cedula eleitoral - para a Diretoria e Conselho Fisçal - assinadas ou rubricadas por dois
membros da Mesa Eleitoral Estadual.

$ ?". E vedada a inclusão de qralquer outro matçrial no expediente em que for enviado o kit para
o voto por correspondência.

Art 18. O voto por coÍïespondência deverá ser postado ate o dia de término das eleições, inclu-
sive, conforme determinado por edital especifico.

$ 1o. Será também considerado nulo, não sendo computado, o voto por correspondência:

I - que não conteúa" no envelope de remessa, o carimbo da agência do correio, com a data de
pos&agem legível;
II - cujo envelope tenha sido entregue violado à Mesa Eleitoral.

$ 2". O recebimento das "cartas-resposta" enceÍrar-se-á 05 (cinco) dias úteis após o término da
AGOT, sendo considerados automaticamente nulos os votos recebidos após este prazo.

$ 3"- Encerrado o recebimento das carüas-resposta, será emitida uma listagem geral de todos os
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que votaram por coÍïespondência, consüando dela o número, nome e cidade do eleitor.



$ 4o. Será emitida listagem geral, em ordem alfabética, de todos os associados que votaram por
correspondência.
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DA APURACÃO DOS VOïìOS E DÁ. TMPUqNAÇÃO DAS EÍ,ETÇÕES

AÍt.'19. Imediatamente após o encerramento da votação presencial e por correspondência, dar-
se-á início à apuração dos votos presenciais.

$ 1"- A apuração dar-se-á em público, sú responsabilidade da Mesa Eleitoral, na sede social da
Reparesentação Regional do Rio Grande do Sul.

$ 2o. Será nulo o voto cuja cedula não esteja rubricada pelos membros da Mesa Eleitoral ou con-
tenha outra inscrição, ou qualquer registro alem da marcação própria para assinalar a opção de
voto-

$ 3'- A nulidade de voto não acarretará impugnação ou anulação da urna, nem a nulidade da elei-
ção.

$ 4". O mapa de apuração de cada urna deverá conter a quantidade de votos em branco, de votos
nulos e o total geral de votos, conforme modelo elúorado pela Mesa Eleitoral.

$ 5'. A ata de apuração assinada pelos integrantes da Mesa Eleitoral conterá, obrigatoriamente:

I - datâ, hora e local de abertura e do encerramento dos trabalhos;

II - local onde fimcionCIu a mcsa çoletora, Ëcm o norne dos cornponenfes e fiscais de chapa, se
houver;

III - resultado da apwação: votos válidos, yotos em branco, nulos e votos em separado, se hou-
ver" em conformidade com o mapa de apuração que lhe será anexo;

IV - total dos que votaram na Mesa Eleitoral.

$ 6o. As eleições para a Diretoria e para o Conselho Fiscal da Representação Regional do Rio
Grmde do Sul devem ser desvinculadas" assim como as respectivas apurações, que serão execu-
tadâs separadamente.

Art. 20. No caso da inscrição de mais 02 (duas) chapas eleitorais, e não alcançando nenhuma
delas a maioria absoluta dos votos válidos, haverá segundo turno previsto para" a primeira quin-
zena de maio, em data futuramente defïnida pela Mesa Eleitoral, repeúndo-se as disposições elei-
torais aplicáveis no lo turno.

li l": Os votos em branco e os votos nulos serão considerados não válidos.

$ 2". A verba destinada para as chapas eleitorais concorrentes no segundo tumo, se houver, será
definida oportunamenïe pela Mesa Eleitoral.

AÍt. 21. Cabê a QúalQuef âSSóciâdó, nurn pÍazo de cinco iliâs, óontàdos da divulgação dó iêsiiltâ-
do do pleito, propor sua impugnação, a qual seni julgada pela Mesa Eleitoral, no privo de ate três
dias a contar de seu recebimento.



$ 1". Do julgamento das impugnações pela Mesa Eleitoral, não caberá qualquer recurso ou pedi-
do de reconsideração.

$ 2". Decorrido o prazo para impugnações ou após o julgamento destas, será feita a proclamação
dos eleitos.

$ 3o. Consolidado o resultado das elei@s, a Mesa Eleitoral providenciará a pronta comunicação
aos associados.

^rt^ 22. Apurado o resultado da votação em ata assinada pelos integrantes da Mesa Eleitoral, que
proclamará eleita a chapa eleitoral que obtiver o maior número de votos.

Art- 23. Para o Conselho Fiscal, proclamará eleitos como efetivos os 3 (três) candidatos mais
votados e suplentes os 3 (três) seguintes. Em çaso de empate, será proclamado eleito o candidato
de maior idade.

Atí24. A posse e o exerçício dos eleitos far-se-á sm 1" de junho de 2016.
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I}ISPOSIçÕES GERAIS

fut. ?5, Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Eleitoral.

Art. 26. Este Regimento foi elaborado pelaMesaEleitoral e entra em vigor na data de sua assina-
hrra-

Sals de Reuniões da Represen4ão Regional da UNAFISCO NACIO-
NAL. em 26 de fevereiro de 2016.

daMesa
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DA PROCT"AMAICÃO. DA FOSSE E DO EXERCÍCTO

I ROQUE DALC,

J / n,ffiw.,#-{"Mr*
MemUro Titular da Msa Eleitoralz0rcn0lg da Mess Eleitora


