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REGIMENTO INTERNO DA REPRESENTAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO 
PARANÁ DA UNAFISCO NACIONAL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDI-
TORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DENOMINADA “UNA-
FISCO REGIONAL DO PARANÁ” 

 
DA REPRESENTAÇÃO REGIONAL E DAS SUAS ATRIBUIÇÕES  

  
Art. 1º. A Representação Regional no Estado do Paraná da Unafisco Nacional - Associa-
ção Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, doravante referida co-
mo UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, entidade de natureza jurídica associativa civil, 
constitui-se por tempo indeterminado como órgão executivo regional – estabelecimento 
filial - da estrutura organizacional da Unafisco Nacional - Associação Nacional dos Audi-
tores Fiscais da Receita Federal do Brasil, doravante designada UNAFISCO NACIONAL, 
regendo-se pelo Estatuto desta e por este Regimento Interno, no que não conflitar com 
aquele. 
 
Parágrafo 1º - A UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ possui autonomia administrativa, 
patrimonial e financeira, estabelecida com sede à Rua Conselheiro Laurindo, nº 809, 
conjuntos 1001 e átrio, Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP 80060-100, com circunscrição 
no Estado do Paraná, e congrega os associados da UNAFISCO NACIONAL, ativos, 
aposentados e pensionistas, vinculados à sua circunscrição, na forma estipulada no arti-
go 4º deste Regimento. 
 
Parágrafo 2º - A UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ poderá ser constituída ainda por 
seções em nível local, na forma prevista neste Regimento Interno.  
  
Parágrafo 3º - O exercício social da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ é coincidente 
com o exercício social da UNAFISCO NACIONAL, iniciando-se, anualmente, no dia 1º 
(primeiro) de junho de cada ano e encerrando-se no dia 31 (trinta e um) de maio do ano 
seguinte. 
  
Art. 2º. São atribuições da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, no âmbito de sua cir-
cunscrição, dentre outras: 
 

I - congregar os associados, incentivando a filiação, a participação nas reuniões, 
assembleias e demais eventos promovidos pela Entidade; 

 
II - organizar e participar de eventos sociais, esportivos e culturais de interesse 
associativo; 
 
III - participar isoladamente ou em parceria com outras associações da criação e 
manutenção de eventos, seminários e cursos que visem à formação cultural e 
profissional dos associados; 
 
IV - trabalhar pelo fortalecimento da UNAFISCO NACIONAL;  
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V - promover e divulgar temas de interesse da categoria, com ênfase nas ques-
tões tributárias, e, em especial, previdenciária e aduaneira; 
 
VI - representar e defender perante as autoridades administrativas os interesses 
dos associados; 
 
VII - promover a integração, a valorização dos Auditores-Fiscais da Receita Fede-
ral do Brasil e prestar assistência aos associados; 
 
VIII - estabelecer parcerias ou convênios para lazer, cultura, esporte e outros ser-
viços de interesse dos associados; e 
 
IX - planejar a realização de eventos e festas comemorativas. 
 

Parágrafo único - A UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, como instituição e/ou pelos 
membros de sua Diretoria e Conselheiros, não conhecerá ou participará, interna ou ex-
ternamente, de questões político-partidárias, religiosas, raciais, sindicais e de gênero. 
  
Art. 3º.  A UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ tem personalidade jurídica própria, dis-
tinta da de seus associados, os quais não respondem solidária nem subsidiariamente 
pelas obrigações por ela contraídas.   
 
DOS ASSOCIADOS 
 
Art. 4º. O quadro de associados da UNAFISCO NACIONAL vinculados à UNAFISCO 
REGIONAL DO PARANÁ é composto por: 
 

I - Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em atividade, lotados e/ou em 
exercício nas unidades administrativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
no Estado do Paraná; 

II - Aposentados que tenham sua última lotação nas unidades administrativas da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil no Estado do Paraná, salvo manifestação 
expressa da vontade de se vincularem à Representação Regional de sua residên-
cia em outra Unidade da Federação; 

III – Pensionistas cujos instituidores tenham sua última lotação nas unidades ad-
ministrativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil no Estado do Paraná, 
salvo manifestação expressa da vontade de se vincularem à Representação Re-
gional de sua residência em outra Unidade da Federação. 

Art. 5º. Além dos direitos gerais dos associados estabelecidos no artigo 50 do Estatuto 
da UNAFISCO NACIONAL, complementarmente são assegurados ao associado vincu-
lado à UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ os direitos de: 
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I - votar e ser votado, observado o previsto no Estatuto da UNAFISCO NACIONAL 
e no presente Regimento Interno, nas Assembleias Gerais da UNAFISCO REGI-
ONAL DO PARANÁ;  

 
II - participar das atividades da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ; 
 
III - receber a assistência e benefícios que lhe forem devidos, na forma dos pro-
gramas disponibilizados pela UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ;  
 
IV - apresentar, diretamente ou por seus representantes, propostas e sugestões 
sobre matéria de interesse dos associados vinculados à UNAFISCO REGIONAL 
DO PARANÁ; 
 
V - ter acesso a todas as deliberações, atas, decisões, prestação de contas e de-
mais documentos da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, mediante requeri-
mento; 
 

Parágrafo Primeiro - O inciso I não se aplica aos associados pensionistas, os quais po-
derão participar das Assembleias Gerais e reuniões da UNAFISCO REGIONAL DO PA-
RANÁ apenas com direito a voz. 
 
Parágrafo Segundo - O associado inadimplente com suas obrigações associativas terão 
todos os seus direitos regimentais suspensos enquanto não solvida definitivamente suas 
obrigações pendentes. 
   
Art. 6º. Além dos deveres gerais dos associados perante a UNAFISCO NACIONAL, fixa-
dos no artigo 52 do seu Estatuto, são obrigações complementares dos associados da 
UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ: 
 

I - Cumprir as disposições deste Regimento Interno, as deliberações das Assem-
bleias Gerais regionais e as deliberações da Diretoria da UNAFISCO REGIONAL 
DO PARANÁ. 
 
II - colaborar para a realização de trabalhos, metas e objetivos desta entidade;  
 
III - manter atualizados endereço e demais dados cadastrais junto à UNAFISCO 
NACIONAL e à UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ. 

   
DAS INSTÂNCIAS DA UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ 
 
Art. 7º. São instâncias da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ: 
 

I - Assembleia Geral, de caráter deliberativo; 
 

II - Diretoria Executiva, de caráter administrativo e executivo; 
 
III - Conselho Fiscal, com função fiscalizatória. 
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Parágrafo Único - A Diretoria Executiva da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ es-
tá vinculada ao cumprimento do Estatuto, do Regimento Interno e às deliberações da 
Assembleia Geral. 
 
DA ASSEMBLEIA-GERAL 
 
Art. 8º. A Assembleia Geral, órgão máximo de deliberação da UNAFISCO REGIONAL 
DO PARANÁ, composta pelos associados a ela vinculados, será convocada pelo seu 
Presidente e instalada na forma do Estatuto da UNAFISCO NACIONAL, aplicando-se, 
igualmente, as regras desse Estatuto para as votações e suas apurações nas assem-
bleias presenciais e/ou por meio da rede internacional de computadores. 
 
Parágrafo 1º - A convocação da Assembleia Geral será feita com a antecedência mínima 
de 15 (quinze) dias corridos para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGE - e 8 (oi-
to) dias corridos para a ASSEMBLEÍA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE, devendo a 
Diretoria providenciar a pronta notificação do associado por correspondência postal, ou 
pelo sítio eletrônico da entidade, ou pelo da UNAFISCO NACIONAL, e, necessariamen-
te, também, por qualquer forma de comunicação/mensagem eletrônica personalizada, 
com base no endereço cadastral eletrônico do associado informado no seu cadastro 
pessoal.   

 
Parágrafo 2º - Os associados da UNAFISCO NACIONAL não vinculados à UNAFISCO 
REGIONAL DO PARANÁ poderão participar das assembleias presenciais desta com 
direito apenas à voz.  
  
Art. 9º. Compete à Assembleia Geral da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ: 

 

I. aprovar o seu Regimento Interno; 
 

II. eleger a sua Diretoria Executiva e o seu Conselho Fiscal;  
 

III. apreciar e deliberar anualmente sobre o seu orçamento financeiro referente ao 
exercício social seguinte; 

 

IV. apreciar e deliberar anualmente sobre a prestação de contas da sua Diretoria 
Executiva, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal, aprovando-a ou rejei-
tando-a; 

 

V. deliberar sobre as resoluções da Diretoria Executiva referentes a casos omis-
sos no presente Regimento Interno que não possam ser solucionados com 
aplicação das Disposições Estatutárias da UNAFISCO NACIONAL; 

 

VI. deliberar sobre a aquisição de bens imóveis em nome da UNAFISCO REGIO-
NAL DO PARANÁ e sua oneração, destinação ou alienação;  

 

VII. alterar o Regimento Interno, inclusive para adequá-lo a eventuais alterações 
estatutárias; 
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VIII. deliberar sobre a destituição de membros da sua Diretoria Executiva ou do seu 
Conselho Fiscal; 

 

IX. deliberar sobre a extinção da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, ou sua fu-
são com outra Representação Regional da UNAFISCO NACIONAL e a desti-
nação de seu patrimônio; e 

 

X. deliberar sobre outros assuntos de interesse dos filiados, conforme pauta pre-
viamente divulgada nos termos deste Regimento.    

 
Art. 10º. As regras previstas para as Assembleias Gerais são as mesmas estabelecidas 
no Estatuto da UNAFISCO NACIONAL, inclusive no que tange ao quórum de instalação 
e votação, e à oneração, alienação e destinação patrimonial, observadas as disposições 
dos parágrafos seguintes: 
 
Parágrafo primeiro - A Assembleia Geral Ordinária da UNAFISCO REGIONAL DO PA-
RANÁ instalar-se-á até o dia 31 de agosto de cada ano, para deliberar sobre: 
 

a) o relatório anual do Presidente sobre o exercício social encerrado em 31 de maio 
do ano; 
 

b) a prestação de contas do mesmo exercício social, acompanhada do parecer do 
Conselho Fiscal, e, 
 

c) o orçamento anual do novo exercício social da entidade. 
 
Parágrafo segundo -  As Assembleias Gerais Extraordinárias serão numeradas sequen-
cialmente dentro do ano civil de suas realizações, reiniciando-se suas numerações a 
cada ano, seguidas sempre pela identificação dos respectivos anos, observando a for-
matação “AGE 00/ANO”  
 
DA DIRETORIA EXECUTIVA: 
 
Art. 11. A Diretoria Executiva é o órgão administrativo e executivo da UNAFISCO REGI-
ONAL DO PARANÁ, com mandato eletivo de 3 (anos), permitida uma única reeleição, 
coincidente com o mandato da Diretoria da UNAFISCO NACIONAL, e compõe-se dos 
seguintes membros eleitos em Assembleia Geral: 
 

I. Presidente; 
 

II. Vice-Presidente; 
 

III. Diretor de Administração; 
 

IV. Diretor de Finanças e Contabilidade; 
 

V. Diretor Adjunto de Finanças e Contabilidade; 
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VI. Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões, Convênios, e Eventos Asso-
ciativos; 

 
VII. Diretor Suplente. 

 
Art. 12. Compete à Diretoria Executiva da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, no âm-
bito de sua circunscrição: 
 

I. cumprir e fazer cumprir o Estatuto da UNAFISCO NACIONAL, o Regimento In-
terno desta Representação e as deliberações das Assembleias Gerais dos 
seus associados; 
 

II. executar, coordenar e supervisionar as deliberações e diretrizes estabelecidas 
pelos associados efetivos nas instâncias deliberativas nacional e local; 

 

III. representar a entidade perante os poderes administrativos; 
 

IV. gerir o patrimônio sob sua administração; 
 

V. aprovar a convocação de Assembleia Geral regional; 
 

VI. apreciar e aprovar, anualmente, proposta orçamentária para o exercício social 
seguinte, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; 

 

VII. apresentar, anualmente, à Assembleia Geral Ordinária prestação de contas 
acompanhada do balanço geral do exercício social anterior e do inventário físi-
co dos seus bens patrimoniais;  
 

VIII. prestação de contas à Assembleia Geral, do período administrativo do exercí-
cio social; 

 

IX. decidir sobre a participação da respectiva Representação Regional em eventos 
profissionais, funcionais e técnicos, fixando critérios de escolha de seus repre-
sentantes, observadas as decisões das instâncias deliberativas; 

 

X. estabelecer intercâmbio com organizações de trabalhadores e funcionários pú-
blicos em nível municipal e/ou estadual.  

 

XI. estabelecer parcerias ou convênios para lazer, cultura, esporte e outros servi-
ços de interesse dos associados; e 

 

XII. planejar e realizar eventos e festas comemorativas. 
 

  
Art. 13. As deliberações da Diretoria Executiva serão adotadas por maioria simples dos 
votos, observando o quórum presencial mínimo de metade dos diretores.  
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Art. 14. Perderá o mandato eletivo por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, o 
diretor que: 
 

I. deixar de cumprir dispositivos estatutários ou regimentais; 
 

II. agir comprovadamente com má-fé, em prejuízo dos interesses da entidade; 
 

III. envolver a Diretoria, seus membros ou conselheiros, ou o nome da entidade, 
em operações escusas, ou que representem ofensas à dignidade e ao conceito 
e à moral dos envolvidos. 

 

IV. causar prejuízos, por dolo ou má-fé ao patrimônio da entidade; 
 

V. for demitido a bem do serviço público federal, sem que haja possibilidade de 
recurso administrativo ou judicial; 

 

VI. for condenado criminalmente pela Justiça, com a sentença transitada em julga-
do definitivamente; 

 

VII. infringir disposições do Estatuto da UNAFISCO NACIONAL e deste Regimento;  
 

VIII. caluniar, difamar ou injuriar a UNAFISCO NACIONAL e/ou a UNAFISCO RE-
GIONAL DO PARANÁ, bem como seus órgãos diretivos nacional e/ou regional, 
ou quaisquer de seus membros e Conselheiros.  

 
Art. 15. Compete ao Presidente: 
 

I. representar externamente a UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ e defender, 
perante as autoridades administrativas, os interesses dos associados; 
 

II. convocar a Assembleia Geral;  
 

III. convocar as reuniões da Diretoria Executiva; 
 

IV. convocar o Conselho Fiscal; 
 

V. assinar os documentos conseqüentes dos atos da Diretoria; 
 

VI. assinar contratos, inclusive trabalhistas, segundo decisões da Diretoria; 
 

VII. assinar, com o Diretor de Finanças e Contabilidade, contratos, cheques, dupli-
catas, promissórias e outros títulos de crédito que obriguem financeiramente a 
UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, bem como autorizar recebimentos, pa-
gamentos e adiantamentos; 
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VIII. conceder férias e licenças aos empregados da Representação Regional, bem 
como lhes aplicar sanção, em cumprimento a decisão da Diretoria;  

 

IX. cumprir e fazer cumprir o Estatuto da UNAFISCO NACIONAL e este Regimento 
Interno;  

 

X. exercer diretamente todas as competências estatutárias inerentes à UNAFIS-
CO REGIONAL DO PARANÁ que não forem expressamente determinadas pa-
ra os demais membros da Diretoria Executiva. 

 

XI. delegar competências a membros da Diretoria, mediante prévia aprovação do 
colegiado;    

 
Parágrafo Único - É incompatível o exercício concomitante da função de Presidente da 
UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ com função de Direção e Assessoramento Supe-
rior – DAS – na Administração Pública Federal. 
  
Art. 16. Compete ao Vice-Presidente:  
 

I. substituir o Presidente em suas atribuições regimentais, nos casos de sua falta 
ou impedimento ou vacância; 

 

II. exercer as atribuições expressamente delegadas ou atribuídas pelo Presidente; 
 

III. responder regionalmente pela comunicação social das realizações da UNA-
FISCO REGIONAL DO PARANÁ, bem como repercutir perante os associados 
as notícias relevantes e/ou urgentes originárias da UNAFISCO NACIONAL, dos 
seus interesses.   

  
Art. 17. Compete ao Diretor de Administração:  
 

I. dirigir os serviços gerais da Secretaria da UNAFISCO REGIONAL DO PARA-
NÁ; 
 

II. redigir, assinar e mandar publicar, de conformidade com as decisões da Direto-
ria Executiva, as comunicações de interesse dos associados; 

 

III. secretariar, lavrar e assinar atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias 
Gerais; 

 

IV. orientar, preparar, elaborar, receber, distribuir internamente e expedir, a cor-
respondência impressa ou eletrônica da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, 
assinando as de sua competência, bem como organizar o arquivamento e o re-
gistro protocolar dessas correspondências e dos documentos em geral da enti-
dade, de qualquer natureza. 

 

V. cientificar os interessados, das reuniões convocadas pelo Presidente; 
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VI. instruir, com parecer, se necessário, documento que deva ser despachado pelo 
Presidente; 

 

VII. manter cadastro atualizado dos associados da UNAFISCO REGIONAL DO 
PARANÁ; 

 

VIII. manter cadastro das autoridades e entidades com as quais a entidade vier a 
contratar.  

 

IX. promover a distribuição dos informativos e periódicos da UNAFISCO REGIO-
NAL DO PARANÁ, quando esta competência não tiver sido atribuída, por deci-
são da Diretoria Executiva, a outro membro da Diretoria;  

 

X. supervisionar a administração da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ nas 
áreas de pessoal, material e patrimônio; 

 

XI. implantar e implementar Plano de Cargos e Salários e de Recursos Humanos 
na UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ aprovado pela Diretoria; 

 

XII. manter cadastro dos bens móveis e imóveis da associação e efetuar anualmen-
te o inventário físico patrimonial.  
 

Art. 18. Compete ao Diretor de Finanças e Contabilidade:  
 

I. dirigir, controlar e fiscalizar os serviços financeiros e contábeis; 
 

II. guardar, sob sua responsabilidade, os valores e títulos pertencentes à UNA-
FISCO REGIONAL DO PARANÁ; 

 

III. apresentar, mensalmente, à Diretoria Executiva, balancete financeiro de recei-
tas e despesas;  

 

IV. assinar, com o Presidente os documentos financeiros da entidade; 
 

V. elaborar e apresentar à Diretoria, anualmente, a prestação de contas do ano 
anterior em relatório financeiro contendo as linhas mestras da administração fi-
nanceira, o orçamento financeiro do exercício social seguinte, a serem subme-
tidos à Assembleia Geral; 

 
Art. 19. Compete ao Diretor Adjunto de Finanças e Contabilidade: 
 

I.     substituir em suas atribuições o Diretor de Finanças e Contabilidade em caso 
de sua falta, ou do seu impedimento ou vacância; 

 
II. as atribuições delegadas pelo Diretor de Finanças e Contabilidade.  
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Art. 20. Compete ao Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões, Convênios e  
Eventos Associativos: 

 
I.  superintender e desenvolver regionalmente, em consonância com a Diretoria 
    de Assuntos de Aposentadoria, Pensões e Assistência Social, da UNAFISCO 

NACIONAL, as atribuições dessa Diretoria estabelecidas na alínea “n” do artigo 
18 do seu Estatuto, e exercer as delegações de competência ou atribuições 
que, eventualmente, lhe forem outorgadas por essa Diretoria; 

 
II. superintender e desenvolver regionalmente, em consonância com a Diretoria 
    de Eventos Associativos, Recreativos e Culturais e com a Diretoria de Convê- 
    nios e Serviços, da UNAFISCO NACIONAL, as atribuições dessas Diretorias 
    estabelecidas nas alíneas “p” e “q” do artigo 18 do seu Estatuto, e exercer as 
    delegações de competências ou atribuições que, eventualmente, lhe forem ou- 
    torgadas por essas Diretorias; 
 

Art. 21. Compete ao Diretor Suplente: 
 

I. substituir um membro da Diretoria da Unafisco Regional do Paraná, enquanto 
impedido ou afastado do cargo, sob determinação e designação do Presidente; 
  

II. desempenhar as atribuições delegadas pelo Presidente ou pela Diretoria. 
 
 

 
DO CONSELHO FISCAL 
 
Art. 22. O Conselho Fiscal é o órgão técnico de inspeção e fiscalização da gestão eco-
nômico-financeira e patrimonial da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, composto de 3 
(três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos entre os associados efetivos, em 
votação direta, nominativa e secreta, na mesma data da eleição para a Diretoria Execu-
tiva, com idêntico mandato, permitida a reeleição dos seus membros. 
 
Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal será presidido pelo Conselheiro que tiver obtido o mai-
or número de votos na eleição de que trata o caput deste artigo. 

 
Parágrafo 2º - Se ocorrer a renúncia ou a destituição de 3 membros dos Conselheiros 
efetivos, ou de 3 membros de Conselheiros Suplentes, caberá à Assembleia Geral Ex-
traordinária recompor o Conselho Fiscal. 

 
Parágrafo 3º - A convocação do Conselho Fiscal será feita pelo seu Presidente ou pelo 
Presidente da Diretoria Executiva. 

 
Parágrafo 4º - A Diretoria Executiva deve proporcionar os recursos humanos e materiais 
necessários ao bom desempenho das atribuições do Conselho Fiscal. 

 
Parágrafo 5º - As deliberações do Conselho Fiscal, sempre por maioria de votos, devem 
observar o quórum presencial pleno dos titulares, ainda que composto com a participa-
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ção de membro suplente, assegurado ao autor de voto vencido, se desejar, registrar na 
ata da reunião as suas respectivas razões. 

 
Parágrafo 6º - Os suplentes participarão das atividades do Conselho Fiscal, quando da 
ausência ou impedimento do titular e mediante convocação pelo seu Presidente ou, na 
sua falta, impedimento ou vacância, pelo Presidente da UNAFISCO REGIONAL DO 
PARANÁ. 
 
Art. 23. O mandato do Conselho Fiscal coincidirá com o da Diretoria Executiva.   
  
Art. 24. O Conselho Fiscal reunir-se-á trimestralmente, de forma ordinária, para emitir 
parecer conclusivo sobre a aplicação dos recursos, exatidão dos demonstrativos finan-
ceiros e prestação de contas de receita e despesa, nos termos deste Regimento e do 
Estatuto Social da UNAFISCO NACIONAL. 
 
Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal entregará à Diretoria Executiva o seu parecer 
conclusivo relativo ao competente trimestre analisado, sendo que em sua reunião que 
analisará as contas do último trimestre do exercício social deverá se reportar ao exercí-
cio social completo, o qual deverá acompanhar a prestação de contas anual da Diretoria 
submetida à Assembleia Geral. 
 
Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal poderá ser convocado extraordinariamente pelo 
Presidente da Diretoria Executiva, para a análise e emissão de prévio parecer sobre 
operações administrativas que envolvam decisões de elevada responsabilidade associa-
tiva envolvendo recursos financeiros relevantes.  
 
DAS SEÇÕES LOCAIS DA UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ 
 
Art. 25. Poderão ser criadas Seções locais subordinadas à UNAFISCO REGIONAL DO 
PARANÁ, abrangendo uma ou mais unidades da Secretaria da Receita Federal do Bra-
sil, dentro do Estado do Paraná. 
 
Parágrafo primeiro - A criação de Seções locais deverá ser previa e formalmente ajusta-
da com a Diretoria Executiva da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, que orientará e 
prestará assistência técnica e operacional para os associados interessados, sobre os 
procedimentos regulares para a sua instituição. 

 
Parágrafo segundo - A Seção Local será formalmente instituída pela Assembleia Geral 
dos associados locais, que elegerá o seu Representante, o qual somente poderá ser 
afastado ou destituído por deliberação de outra Assembleia Geral. 

 
Parágrafo terceiro - O mandato do Representante da Seção coincidirá com o mandato 
da Diretoria Executiva regional, salvo se ocorrer a destituição prevista no parágrafo ante-
rior. 

 
Parágrafo quarto - A Seção será considerada extinta com a vacância do cargo de Re-
presentante da mesma por mais de 3 (três) meses consecutivos ou de 6 (seis) meses 
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alternativos em um período de um ano, contado este a partir do início da primeira vacân-
cia. 

 
Parágrafo quinto - Os assuntos de interesse da Seção Local e dos seus associados de-
verão ser tratados diretamente com os respectivos Diretores da Diretoria Executiva da 
UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, relacionados, conforme suas respectivas atribui-
ções.  
  
Art. 26. São atribuições do Representante de Seção da UNAFISCO REGIONAL DO PA-
RANÁ: 
 

I. colaborar com a Diretoria Executiva da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, 
apresentando ideias, sugestões e participações do interesses dos associados 
locais, estaduais e nacionais; 
  

II. receber e encaminhar os expedientes originados ou dirigidos, em relação à 
UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ e à UNAFISCO NACIONAL; 

 

III. divulgar as realizações, os eventos e as convocações da UNAFISCO NACIO-
NAL ou da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ; 

 

IV. promover reunião, em consonância com a Diretoria Executiva regional para tra-
tar de assuntos de interesse local e da categoria; 

 

V. incentivar a presença do maior número de associados às Assembleias Gerais 
locais, estaduais e nacionais; 

 

VI. promover a filiação associativa 
. 

DA PERDA DO MANDATO  
 
Art. 27. Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da UNAFISCO REGI-
ONAL DO PARANÁ e o Representante da Seção, independentemente do cargo que 
ocupem, perderão seus mandatos nos casos de: 
 

I. perda da condição de associado efetivo; 
 

II. transferência das atividades profissionais para outra unidade da RFB, no caso 
de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ativo, ou mudança de domicílio 
no caso de aposentado ou pensionista, para fora da circunscrição da UNAFIS-
CO REGIONAL DO PARANÁ. 

 

III. no caso do Presidente da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, se assumir 
função de Direção e Assessoramento Superior – DAS – na Administração Pú-
blica; 
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IV. malversação ou dilapidação do patrimônio da entidade, apurada pelo Conselho 
Fiscal Nacional, pelo Conselho Fiscal da Representação Regional ou Assem-
bleia Geral;  

 

V. auferir vantagens ou benefícios econômicos, em função do cargo na UNAFIS-
CO REGIONAL DO PARANÁ, para si ou para terceiros. 

 
Parágrafo 1º - Nos casos previstos nos incisos I, II e III, havendo a comprovação, a per-
da de mandato será automática. 

 
Parágrafo 2º - Qualquer associado poderá, com base nos incisos IV e V deste artigo, 
solicitar pessoalmente, por escrito, o afastamento de membro da Diretoria Executiva e 
do Conselho Fiscal da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, identificando o represen-
tado com a descrição do fato, devendo a solicitação ser encaminhada à Diretoria Execu-
tiva da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, ao Conselho Fiscal, ou apresentada em 
Assembleia Geral. 

 
Parágrafo 3º - A aplicação da perda de mandato em decorrência dos incisos IV e V de-
pende da aprovação da Assembleia Geral, por votação favorável, da maioria dos pre-
sentes, desconsideradas as abstenções, após processo regular, garantido o contraditó-
rio e a ampla defesa. 

 
Parágrafo 4º - A perda do mandato por atos elencados nos incisos IV e V não inibe que 
o infrator seja responsabilizado civil e penalmente nos termos da legislação em vigor. 

 
Parágrafo 5º - Comprovado o prejuízo ao patrimônio da entidade, dever-se-á buscar a 
reparação. 
  
DAS ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL 
 
Art. 28. As eleições para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal obedecerão ao dis-
posto na Seção “DAS ELEIÇÕES” do Estatuto da UNAFISCO NACIONAL, no que cou-
ber e demais disposições já regulamentadas para tal questão estabelecidas.  
 
Parágrafo 1º - A Comissão Eleitoral Regional será nomeada pela Diretoria Regional do 
ano em que ocorrerem as eleições trienais, cabendo a esta Comissão a elaboração e 
publicação do Regimento Eleitoral, obedecendo ao calendário estabelecido para as elei-
ções da UNAFISCO NACIONAL. 

 
Parágrafo 2º - A inscrição das Chapas que concorrerão às eleições se dará do dia 1º de 
janeiro até o dia 1º de março do ano em que ocorrerem as eleições. 

 
Parágrafo 3º - As eleições ocorrerão nas mesmas datas e locais em que houver, no Es-
tado do Paraná, votação para a Diretoria Nacional da UNAFISCO NACIONAL. 

 
Parágrafo 4º - Caso as datas finais estabelecidas não sejam dias úteis, o prazo será 
prorrogado até o próximo dia útil. 
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Parágrafo 5º - Das decisões da Comissão Eleitoral Regional, caberá recurso à Comissão 
Eleitoral Nacional, que decidirá em última instância. 

 
Parágrafo 6º - Os associados poderão ser representados nas Assembleias Gerias pre-
senciais por outros associados, mediante procuração objetiva e exclusiva formalizada 
em documento original, no limite de até 10 (dez) procurações por outorgado. 

 
DO PATRIMÔNIO, DA RECEITA E DA DESPESA 
 
Art. 29. O patrimônio que a UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ adquirir será inventari-
ado, ordinariamente, quando for levantado o balanço patrimonial e, extraordinariamente, 
por solicitação do Presidente, ou nos termos das disposições estatutárias da UNAFISCO 
NACIONAL. 
  
Art. 30. As aquisições de bens imóveis em nome da UNAFISCO REGIONAL DO PARA-
NÁ e/ou sua oneração, destinação ou alienação serão decididas em Assembleia Geral 
estadual, convocada para tal finalidade, em conformidade com o Art. 12 item V combi-
nado com a Art. 15 item II, deste Regimento Interno.  
  
Art. 31. O exercício social da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ coincide com o da 
UNAFISCO NACIONAL. 
  
Art. 32. A receita da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ é constituída de: 

 

I. percentual das contribuições associativas mensais estaduais repassadas pela 
UNAFISCO NACIONAL, na forma do parágrafo 7º, e de eventuais outros re-
passes financeiros previstos no parágrafo 8º, ambos do art. 26 do seu Estatuto; 
 

II. outras contribuições associativas aprovadas por Assembleia Geral da UNA-
FISCO NACIONAL ou da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ; 

 

III. doações, legados e subvenções de qualquer espécie; 
 

IV. recursos oriundos de operações de crédito, financiamento e investimento; 
 

V. receitas de bens, direitos, títulos e aplicações financeiras; 
 

VI. receitas eventuais de qualquer natureza lícita.  
 
Parágrafo Único - A receita arrecadada será aplicada exclusivamente na manutenção e 
desenvolvimento dos objetivos estatutários e regimentais. 
  
Art. 33. A mensalidade de cada filiado será estabelecida em Assembleia Nacional da 
UNAFISCO NACIONAL. 
  
Art. 34. Deverão ser observadas, no que couber, as regras estatutárias e normativas 
estabelecidas pela UNAFISCO NACIONAL quanto aos critérios para aquisição, aliena-
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ção ou oneração de bens do ativo permanente contábil, para as compras gerais, para as 
contratações de funcionários e para as contratações de serviços de terceiros. 
  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 35. As propostas de associados para modificação deste Regimento deverão ser en-
caminhadas, com a respectiva fundamentação, à Diretoria Executiva.  
 
Art. 36. Os casos omissos ou as eventuais dúvidas no presente Regimento Interno serão 
resolvidos pela Diretoria da UNAFISCO REGIONAL DO PARANÁ, em conformidade 
com o Estatuto da UNAFISCO NACIONAL, a qual, se necessário e urgente for, poderá 
deliberar ad referendum de Assembleia Geral, que é a instância deliberativa máxima nos 
termos do artigo 8º deste Regimento Interno. 
   
Art. 37. O presente Regimento Interno, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária 
estadual realizada no dia 28 de março de 2017, firmado pela sua Diretoria Provisória 
eleita nessa mesma AGE, entrará em vigor na data do seu registro no Ofício de Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas de Curitiba (PR). 
 
 

Curitiba, -- de --------------- de 2017 
 
  

ASSINAM TODOS OS DIRETORES PROVISÓRIOS 
 

E 
 

Marcelo Bayeh 
Advogado 

         OAB/SP 270.889 


