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ESTATUTO SOCIAL DA ANAFISCO  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DOS  

MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL 

 
 

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, DA NATUREZA JURÍDICA, DA SEDE, DO FORO, DA 

REPRESENTAÇÃO E DA FINALIDADE 
 
 

Art. 1º A Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal, 
também identificada neste Estatuto pela sigla ANAFISCO, é uma entidade de classe de âmbito 
nacional, representativa da categoria profissional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios 
e Distrito Federal, que visa à defesa das garantias, direitos e interesses de seus associados, como 
o fortalecimento das respectivas Administrações Tributárias, bem como a promoção de um 
federalismo fiscal equilibrado e de políticas tributárias justas.  

§1º A ANAFISCO é uma sociedade civil com fins não econômicos, sem fins lucrativos, com 
personalidade jurídica distinta de seus associados, os quais não respondem ativamente, 
passivamente, subsidiariamente ou solidariamente pelas obrigações por ela assumidas, sendo 
representada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, por seu Presidente, que poderá 
constituir mandatário, nos termos deste Estatuto. 

§2º A ANAFISCO foi constituída por tempo indeterminado de duração e com número ilimitado de 
associados, regendo-se por este Estatuto, regimentos internos e pelas legislações vigentes. 

§3º A ANAFISCO é sediada em Brasília - Distrito Federal, no endereço: S.A.U.S. Quadra 3 – nº 
22 – Bloco “C” – Sala 608 – Parte “A” – CEP: 70.070-934. e poderá manter uma Subsede no 
Município onde estiver domiciliado o seu Presidente, pelo prazo de duração de seu mandato. 

§4º O foro competente para dirimir assuntos pertinentes à ANAFISCO é Brasília/DF. 

§5º A ANAFISCO poderá ter representações nos Estados e no Distrito Federal por meio de suas 
Entidades Afiliadas, e poderá filiar-se a entidades de nível superior que também congreguem 
servidores públicos, objetivando e contribuindo para o fortalecimento da categoria e estreitando os 
laços com as entidades de representação de classe em nível Municipal, Estadual e Federal a fim 
de alcançar interesses comuns. 

§6º A ANAFISCO não remunerará os membros dos órgãos deliberativos, não distribuirá a estes 
ou aos seus associados, qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, superávit 
financeiros ou dividendos a qualquer título ou sob nenhum pretexto, os quais serão integralmente 
aplicados no desenvolvimento dos seus objetivos institucionais. 

§7º Para fins deste Estatuto, entende-se como Auditor Fiscal de Tributos dos Municípios e Distrito 
Federal, o titular de cargo de provimento efetivo, de nível superior, integrante de carreira 
específica, prevista no inciso XXII, do art. 37 da Constituição Federal, com atribuições para o 
exercício, em caráter exclusivo, das atividades de fiscalização tributária, constituição do crédito 
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tributário pelo lançamento dos impostos e outros tributos dos Municípios e do Distrito Federal, nos 
termos do §1º do art.145 da Constituição Federal, dos artigos 142,195 e 196 da Lei Federal nº 
5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN).  

Art. 2º A ANAFISCO tem as seguintes finalidades e incumbências: 

I - congregar seus associados e promover a cooperação, a solidariedade mútua, estreitando e 
fortalecendo sua união; 

II - atuar na defesa de seus associados individuais e entidades afiliadas, por direitos, interesses, 
garantias e prerrogativas, tanto profissional como salarial, coletivos ou individuais, podendo para 
tanto intervir e praticar todos os atos necessários na esfera administrativa, judicial, extrajudicial e 
ingressar como “amicus curiae” em todo o território Brasileiro.  

III - estimular o debate e a busca de soluções para os problemas das Administrações Tributárias 
e para as questões referentes à gestão e responsabilidade fiscal dos Municípios e Distrito Federal; 

IV - formular política que vise assegurar o preparo e o aperfeiçoamento técnico-científico, cultural 
e humanístico da categoria; 

V - pugnar por uma remuneração que garanta a independência econômica dos membros da 
categoria; 

VI - propor medidas que assegurem o pleno exercício das atividades das Administrações 
Tributárias Municipais e Distrital; 

VII - estimular o associativismo e apoiar as iniciativas das entidades afiliadas como forma de 
aprimoramento da democracia participativa; 

VIII - representar judicial e extrajudicialmente, de ofício ou a requerimento, quando provocado, 
sobre direitos e interesses institucionais de seus associados; 

IX - atuar como substituto processual dos associados; 

X - promover debates, estudos e propostas referentes a um federalismo fiscal equilibrado, políticas 
tributárias justas e uma gestão fiscal estatal responsável;  

XI - promover seminários, estudos e pesquisas que visem o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
da prática fiscal, principalmente sobre temas relacionados com o desempenho da função de seus 
associados e participar de eventos de interesse da categoria em âmbito local, regional, nacional e 
internacional, através de seu Presidente, diretores ou quem por eles indicados; 

XII - pugnar pelo aperfeiçoamento profissional permanente de seus associados e dos integrantes 
da categoria representada; 

XIII - promover movimentos reivindicatórios tendentes a conquistar a plena valorização funcional 
da categoria profissional representada, em todos os seus aspectos, inclusive os de natureza 
salarial e os relativos às condições de trabalho; 

XIV - promover a defesa da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia, da 
assistência social e de outros valores universais;  
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XV - celebrar convênios, contratar serviços de assistência médica, jurídica, odontológica e outras, 
em benefício dos associados, com entidades públicas e empresas privadas. 

XVI - pugnar pela participação de seus associados no processo de indicação de dirigentes aos 
órgãos das Administrações Fazendárias Municipais ou Distrital, no estrito cumprimento do inciso 
V, do art. 37, da CF/88;  

XVII - estabelecer intercâmbio e desenvolver ações comuns com organizações associativas, 
sindicais, federativas e confederativas de servidores públicos, e filiar-se a fóruns ou entidades de 
carreiras típicas de Estado de âmbito nacional;  

XVIII - contribuir para o aperfeiçoamento legal das normas técnicas e jurídicas que regem as 
relações da categoria com o(s) Município(s) e Distrito Federal, bem como acompanhar e subsidiar 
o processo legislativo e normativo referentes à fixação e alteração das regras tributárias e 
administrativas de interesse dos associados, em especial para a criação e desenvolvimento de 
leis especificas para a Administração Tributária (LOAT); 

XIX - propor representação perante o Ministério Público, Tribunal de Contas Municipal, Estadual 
e da União, ou perante a autoridade ou órgão competente, de ofício ou a requerimento de 
quaisquer associados ou afiliadas, sobre possíveis crimes, infrações administrativas ou quaisquer 
irregularidades ou ilegalidades que tenham sido cometidas pelas autoridades, quer municipais, 
estaduais ou federais, de qualquer dos poderes da Administração Pública direta ou indireta, nos 
termos do art. 74, §2º da CF/88, do art. 14 da Lei nº 8.429/92, do art. 6 da Lei nº 7.347/85, do 
Decreto Federal nº 201/67, e demais legislações aplicáveis. 

XX - atuar, junto aos Municípios, Distrito Federal, Órgãos de Controle Municipais, Estaduais e 
Federais, visando combater a contratação irregular de entidades ou quaisquer agentes que não 
pertençam à carreira específica a que se refere o inciso XXII do art.37 da Constituição Federal, 
para a execução de atividades inerentes e exclusivas da Administração Tributária. 

Parágrafo único. A ANAFISCO tem legitimidade ativa para ajuizar Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) em todo Território Brasileiro, na forma estabelecida no inciso IX, do 
art. 103 da Constituição Federal e ADPF junto ao STF. 

 
CAPÍTULO II 

DO QUADRO INSTITUCIONAL 
 

Art. 3° O quadro institucional de filiados da ANAFISCO compor-se-á das seguintes categorias: 

I - “Auditores Fiscais Associados” ou “Associados Individuais” - Auditores Fiscais de Tributos dos 
Municípios e Distrito Federal, ativos ou inativos, não associados ou representados por qualquer 
Entidade Afiliada à ANAFISCO, observando-se critérios estabelecidos pelo Conselho Deliberativo; 

II - “Entidades Afiliadas” ou “Associados Coletivos” - entidades de classe de Auditores Fiscais de 
Tributos dos Municípios e do Distrito Federal, de âmbito local ou estadual, regularmente 
constituídas, sem sobreposição;  
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III - “Membros Agregados” ou “Beneficiários Agregados” - pensionistas de Auditores Fiscais de 
Tributos dos Municípios e do Distrito Federal já falecidos, que fossem Associados Individuais ou 
vinculados a Entidade Afiliada. 

Parágrafo único - É incompatível a condição de associado efetivo com a de empregado da 
Associação. 

 
CAPÍTULO III 

DO QUADRO ESPECIAL 
 

Art. 4° Os “Membros Honorários”, agraciados com a Medalha do Mérito da ANAFISCO, integrarão 
o quadro especial. 

§1º Os Membros Honorários serão indicados ao presidente da ANAFISCO por 1/5 (um quinto) do 
número total de votos dos associados em regularidade com as suas obrigações estatutárias. 

§2º Recebendo a indicação prevista no parágrafo anterior, o Presidente do Conselho Deliberativo 
a incluirá na ordem do dia da primeira reunião do órgão, para deliberação.  

 
CAPÍTULO IV 

DO CADASTRO DOS FILIADOS 
 

Art. 5º A ANAFISCO manterá o seu cadastro atualizado conforme inclusão e exclusão de seus 
associados e beneficiários. 

Art. 6º Cabe aos Associados fornecer à ANAFISCO todas as informações e documentos 
solicitados, nos termos definidos pelo Conselho Deliberativo, mantendo suas informações 
cadastrais atualizadas. 

Parágrafo único. Para fins do disposto no §1º do art.7º e 14, as Entidades Afiliadas deverão 
informar à ANAFISCO relação de Auditores Fiscais de Tributos ativos e inativos a elas filiados. 

 
CAPÍTULO V 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 
 

Art. 7º São direitos dos Associados Individuais e Coletivos: 

I - votar nas Assembleias Gerais, desde que na época não esteja com seus direitos suspensos 
pela aplicação de qualquer penalidade descrita neste Estatuto, ou ainda, inadimplente de suas 
mensalidades pelo período superior a 03 (três) meses; 

II - frequentar a sede e demais dependências da Associação, em qualquer ponto do território 
nacional, bem como participar das reuniões sociais, culturais, desportivas e demais eventos 
promovidos pela ANAFISCO;  
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III - usufruir ou gozar de todos os convênios e benefícios que venham a ser contratados ou 
instituídos pela ANAFISCO; 

IV - pedir, a qualquer tempo, seu desligamento do quadro de filiados à ANAFISCO; 

V - interpor recurso contra atos aprovados pela Diretoria Executiva, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias, contados da notificação, quando se julgar prejudicado em seus direitos, desde que formulado 
por escrito e com justificativa plausível; 

VI - requerer ao Presidente da ANAFISCO, por escrito e com fundamentação clara e com previsão 
legal, a convocação de Assembleia Geral ou do Conselho Deliberativo, desde que o requerimento 
esteja subscrito, no mínimo, por 1/5 (um quinto) do número total de votos dos associados em 
regularidade com as suas obrigações estatutárias; 

VII- ser desagravado publicamente quando ofendido no exercício de suas funções; 

VIII - gozar das prerrogativas asseguradas neste este Estatuto, pela legislação pertinente, e pela 
CF/88; 

IX - solicitar assistência na defesa de seus interesses e direitos funcionais, coletivos ou individuais; 

X - defender-se nos processos disciplinares internos; 

XI - integrar, quando designado pelo Presidente da ANAFISCO ou do Conselho Deliberativo, suas 
delegações e comissões; 

XII - propor a concessão da Medalha do Mérito, nos termos deste estatuto;  

XIII - ter preferência nas inscrições para eventos promovidos pela ANAFISCO; 

XIV - ser comunicado periodicamente, por meio eletrônico, sobre as regras estatuídas pelos 
órgãos internos, balancetes financeiros e ações executadas pela ANAFISCO. 

§1º As deliberações observarão o disposto no art.14 e respeitarão as formalidades de 
manifestações e registro estabelecidas pelo Conselho Deliberativo. 

§2º A desfiliação da ANAFISCO, independente do motivo, não veda a cobrança de eventuais 
débitos do associado. 

§3º Aos Beneficiários Agregados são concedidos os direitos estabelecidos nos incisos II, III, IV, 
XIII e XIV. 

§4º Os direitos previstos nos incisos II, III, XI e XIII são extensíveis aos Auditores Fiscais 
associados às Entidades Afiliadas à ANAFISCO.  

§5º É ainda assegurado, aos Associados Individuais, bem como aos Auditores Fiscais associados 
às Entidades Afiliadas à ANAFISCO, por elas indicados, serem votados pelo Conselho 
Deliberativo para os cargos eletivos da Associação, respeitadas as restrições previstas neste 
Estatuto, desde que o respectivo Associado Individual ou a Entidade Afiliada estejam adimplentes 
com suas obrigações financeiras e, na época da eleição, não estejam com seus direitos suspensos 
pela aplicação de qualquer penalidade prevista no Estatuto. 
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§ 6º É impossibilitado de ser votado a cargo eletivo na ANAFISCO o ocupante de cargo de Direção 
na Administração Pública direta ou indireta. 

Art. 8º São deveres dos Associados e Membros Agregados:  

I - exercer, com zelo e eficiência, as atribuições dos cargos que ocupem nos órgãos da 
ANAFISCO; 

II - pagar pontualmente as contribuições instituídas; 

III - atuar pelo reconhecimento ou preservação de garantias, autonomia e prerrogativas 
institucionais, perante as autoridades competentes; 

IV - divulgar estudos, sugestões e atividades desenvolvidas pela ANAFISCO; 

V - manter atualizado o seu cadastro junto à ANAFISCO, comunicando prontamente as alterações 
ocorridas; 

VI - desempenhar as atribuições que lhe forem cometidas, prestando contas de seus atos; 

VII - zelar pelo bom nome da ANAFISCO. 

Parágrafo único - A Entidade Afiliada, por intermédio de seus membros, ou Auditor Fiscal 
Associado Individual ou Membro Agregado que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, causar algum dano ao patrimônio ou a quaisquer bens da Associação, ou causar 
qualquer lesão econômica, ficará obrigado a repará-lo, no exato montante do dano, sem prejuízo 
das penas previstas neste Estatuto e sanções descritas da legislação penal ou civil. 

 
CAPÍTULO VI 

DOS ÓRGÃOS  
 

Art. 9º São órgãos da ANAFISCO: 

I - a Assembleia Geral; 

II - o Conselho Deliberativo; 

III - a Diretoria Executiva; 

IV - o Conselho Fiscal. 

 
Seção I 

Da Assembleia Geral 
 

Art. 10. A Assembleia Geral compõe-se de todos os integrantes do quadro institucional referidos 
neste estatuto, sendo presidida pelo Presidente do Conselho Deliberativo da ANAFISCO e 
secretariada por seu Secretário-Geral. 
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Parágrafo único. A Assembleia Geral, constituída pela reunião dos Associados, convocada, 
instalada e deliberante na forma deste Estatuto, é o órgão supremo da Associação tendo poderes 
nos limites da Lei e deste Estatuto para tomar toda e qualquer decisão de interesse social e suas 
deliberações válidas vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. 

Art. 11. O Auditor Fiscal Associado Individual e a Entidade Afiliada terão direito a voz e voto e o 
Membro Agregado apenas a voz na Assembleia Geral. 

Art. 12. Cada Entidade Afiliada será representada por quem seu estatuto indicar, ou, sendo 
omisso, por seu Presidente ou Associado por ele designado. 

Parágrafo único - Só se admitirá o voto pessoal, vedado o voto por procuração, ressalvadas as 
exceções previstas neste estatuto para as Entidades Afiliadas. 

Art. 13. Compete à Assembleia Geral deliberar sobre: 

I - os assuntos de relevância institucional que lhe forem submetidos pelo Conselho Deliberativo; 

II - alteração do Estatuto da ANAFISCO; 

III - destituição de membro da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal;  

IV - extinção da ANAFISCO e a destinação de seu patrimônio. 

Parágrafo único. Para as deliberações referentes aos incisos II e III exige-se assembleia 
especialmente convocada para esse fim, com aprovação que represente, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) do número total de votos dos associados. 

Art. 14. Cada Auditor Fiscal Associado terá direito a 1 (um) voto e cada Entidade Afiliada terá 
direito a tantos votos quantos forem os Auditores Fiscais de Tributos, ativos e inativos, a ela 
associados em 31 de dezembro do ano anterior, ou, tratando-se de entidade afiliada no exercício, 
tantos votos quanto forem seus associados na data de sua filiação.  

§ 1º Não terá direito a voto como Associado Individual o Auditor Fiscal Tributário que figurar na 
contagem dos votos de Entidade Afiliada. 

§ 2º Para fins da atribuição de votos às Entidades Afiliadas, havendo filiação de auditor fiscal a 
mais de uma Entidade Afiliada à ANAFISCO, uma municipal e outra de âmbito intermunicipal ou 
estadual, a sua vinculação será considerada à entidade de âmbito municipal, sendo permitido, 
nesta hipótese, à entidade intermunicipal ou estadual, o respectivo abatimento da mensalidade. 

Art. 15. Os editais de convocação das Assembleias Gerais deverão conter: 

I - A denominação da Associação, seguida da expressão “CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA 
GERAL”; 

II - O dia e hora da reunião em cada convocação, bem como, o local de sua realização que, salvo 
motivo justificado, será sempre o da sede social; 

III - A sequência numérica da convocação; 
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IV - A ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações, não sendo admitidas discussões 
ou deliberações estranhas a esta; 

V - Nome por extenso e respectiva assinatura do (s) responsável (s) pela convocação. 

§1º Para a instalação da Assembleia Geral, é necessário: 

I - Quórum mínimo que represente 25% (vinte e cinco por cento) do número total de votos dos 
associados na primeira chamada; 

II - Qualquer número de Associados presentes, em condição de votar, na segunda chamada; 

§2º No caso das deliberações previstas nos incisos II e III do art.13, a assembleia será instalada 
com exigência de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número total de votos dos associados 
na primeira chamada. 

Art. 16. A Assembleia Geral reunir-se-á: 

I - por deliberação do Conselho Deliberativo, do Presidente da ANAFISCO, da Diretoria 
Executiva, ou do Conselho Fiscal; 

II - por solicitação de, pelo menos, 1/5 (um quinto) do número total de votos dos associados em 
regularidade com as suas obrigações estatutárias. 

§1º As solicitações do inciso II deste artigo serão encaminhadas ao Presidente, em petição 
devidamente fundamentada, que deverá conter as matérias da ordem do dia. 

§2º As convocações de Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária serão precedidas de edital, 
publicado no Diário Oficial da União, como, também, na forma disciplinada pelo Conselho 
Deliberativo, em meios eletrônicos de comunicação, observado o disposto no art.15, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias contados da data da publicação, ressalvadas as situações 
de emergência, a critério da Presidência da ANAFISCO. 

§3º As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho Deliberativo e 
secretariadas pelo Secretário Geral da ANAFISCO. 

 
Seção II 

Do Conselho Deliberativo 

 

Art. 17. O Conselho Deliberativo é composto por um representante de cada uma das Associações 
Afiliadas e por representantes de Associados Individuais, como disposto neste artigo.  

§1º Cada Entidade Afiliada será representada por quem seu estatuto indicar, por seu Presidente 
ou Associado por ele designado. 

§2º Caberá ao Conselho Deliberativo eleger seu Presidente, para mandato de três anos, permitida 
a recondução somente uma vez. 
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§3º Ao Conselho Deliberativo compete: 

I - eleger seu Presidente, os membros da Diretoria Executiva e os membros do Conselho Fiscal; 

II - encaminhar à Assembleia Geral pedido de destituição de membro da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal; 

III - rever, de ofício ou mediante recurso, a exclusão de integrante do quadro institucional decidida 
pela Diretoria; 

IV - fixar as contribuições dos membros do quadro institucional; 

V - deliberar sobre adoção de medidas, a cargo da Diretoria, para defesa dos interesses e 
prerrogativas institucionais de âmbito nacional, sempre que aquela não as adote de ofício; 

VI - deliberar sobre a tomada de medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis e demais iniciativas 
referidas neste Estatuto, sempre que a Diretoria Executiva não as adote de ofício; 

VII - submeter à deliberação da Assembleia Geral os assuntos de relevância institucional que não 
estejam inseridos na competência privativa de outros órgãos estatutários; 

VIII - com base no parecer do conselho fiscal, deliberar sobre a aprovação ou não, das contas da 
Diretoria Executiva; 

IX - instituir delegações e comissões da ANAFISCO para tratar de assuntos de interesse das 
Administrações Tributárias dos Municípios e Distrito Federal e, para realização de estudos sobre 
matéria relevante para a categoria; 

X - deliberar sobre a realização do Congresso Nacional da Administração Tributária Municipal; 

XI - criar departamentos ou cargos, por solicitação da Diretoria Executiva; 

XII - elaborar o Regimento Interno para regular as demais normas procedimentais da ANAFISCO; 

XIII - exercer as demais atribuições para o bom andamento da ANAFISCO, desde que não 
acometidas aos demais órgãos da Associação. 

§4º As sessões do Conselho Deliberativo serão presididas pelo seu Presidente. 

§5º Para fins da deliberação do Conselho Deliberativo, observar-se-á, o disposto no artigo 14, 
deste estatuto. 

§6º Para constituir-se como representante de Associados Individuais, em certo exercício, o 
Associado Individual deverá apresentar procurações equivalentes a, pelo menos, um quinto do 
total de Associados Individuais naquela data.  

§7º Para fins de deliberação no Conselho Deliberativo, o representante de Associados Individuais 
terá tantos votos quantas forem suas procurações, válidas para aquele exercício, acrescido do 
seu próprio voto. 

§8º Cada Associado Individual poderá ter apenas um representante constituído. 
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§9º É permitida a sub-rogação de procuração. 

§10 As procurações terão validade máxima de três anos, com início no dia da eleição da próxima 
diretoria pelo Conselho Deliberativo e término no dia anterior ao da eleição seguinte. 

§11 Compete ao Conselho Deliberativo resolver os casos omissos em relação à constituição das 
procurações referidas neste artigo. 

 

 
Subseção I 

Das Atribuições do Presidente e do Secretário da Assembleia Geral  
e do Conselho Deliberativo 

 

Art. 18. Ao Presidente da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo incumbe: 

I - proceder às convocações, elaborando a ordem do dia das respectivas reuniões e assembleias; 

II - verificar a existência de "quorum"; 

III - assinar as atas das reuniões, bem como os termos de abertura e encerramento de seus livros; 

IV - ler o expediente de cada reunião; 

V - exercer as demais atividades necessárias à condução dos trabalhos nas reuniões. 

Parágrafo único. Nas ausências ou impedimentos do Presidente, será designado um o Presidente 
"ad hoc", preferencialmente, o mais idoso entre os Membros presentes. 

Art. 19. O Secretário-Geral da ANAFISCO é o Secretário da Assembleia Geral e do Conselho 
Deliberativo, e tem as seguintes atribuições: 

I - redigir as atas das reuniões, assinando-as e colhendo, em lista própria, as assinaturas dos 
presentes; 

II - proceder à leitura, no início de cada reunião, da ata da reunião anterior, para aprovação; 

III - tomar as medidas necessárias para a convocação, determinada pelo Presidente; 

IV - encaminhar aos interessados cópias dos expedientes de que devam ter conhecimento antes 
das reuniões; 

V - exercer as demais atividades inerentes ao seu cargo. 

Parágrafo único. Nas ausências ou impedimentos do Secretário Geral, será designado Secretário 
"ad hoc". 
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Subseção II 
Das Reuniões do Conselho Deliberativo 

 

Art. 20. O Conselho Deliberativo reunir-se-á: 

I - ordinariamente, uma vez por semestre; 

II - extraordinariamente, a qualquer tempo: 

a) por deliberação de seu Presidente, do Presidente da ANAFISCO, da Diretoria Executiva, ou do 
Conselho Fiscal; 

b) por solicitação de, pelo menos, 1/5 (um quinto) do número total de votos dos associados em 
regularidade com as suas obrigações estatutárias;  

§1º A solicitação referida na alínea "b", do inciso II, deste artigo, será encaminhada ao Presidente 
do Conselho Deliberativo, em petição devidamente fundamentada, que deverá conter as matérias 
da ordem do dia. 

§2º As reuniões do Conselho Deliberativo serão realizadas na Capital da República, salvo se 
alguma Entidade Afiliada formular convite para que seja realizada na localidade em que tenha 
sede, a juízo do Conselho Deliberativo e, excepcionalmente, da Diretoria. 

§3º A reunião ordinária do primeiro semestre de cada exercício ocorrerá no mês de maio e deverá 
ter, como um dos itens de pauta a apreciação do relatório de gestão e da prestação de contas dos 
últimos doze meses financeiros, encerrados em 31 de março; 

§ 4º No último ano de mandato de cada Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, ocorrerá, nos 
termos do art.40, na reunião ordinária do primeiro semestre, a eleição dos membros da próxima 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 

 
Seção III 

Da Diretoria Executiva e da sua Composição  
 

Art. 21. A Diretoria Executiva da ANAFISCO é composta pelos seguintes membros: 

I     - Presidente; 

II    - 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes; 

III   - Secretário-Geral; 

IV   - Diretor Administrativo e Financeiro; 

V    - Diretor Jurídico; 

VI   - Diretor de Comunicação; 



ANAFISCO 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS 

DE TRIBUTOS DOS MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL 
 

12 

______________________________________________________________________________________ 

Brasília/DF: S.A.U.S. Quadra 3 - nº 22 - Bloco C - Sala 608 - Parte A – 70070.934 
contato@anafisco.org.br 

 

VII  - Diretor de Relações Institucionais; 

VIII - Diretor de Formação Profissional; 

IX   - Diretor de Benefícios; 

X    - Diretor de Assuntos Estratégicos; 

XI   - Diretor de Assuntos Tributários; 

XII  - Diretor de Aposentados e Pensionistas; 

XIII - Diretor de Eventos. 

§1º A Diretoria Executiva eleita terá mandato de 3 (três) anos, permitida somente uma recondução. 

§2º Em caso de impedimento ou vacância dos cargos dispostos nos incisos III a XIII, o Presidente 
poderá indicar outro membro eleito da Diretoria Executiva para acumular suas funções, se 
temporário ou se faltar menos de seis meses para o término do mandato.  

§3º Na hipótese de impedimento permanente ou vacância de cargo da diretoria executiva, o 
Conselho Deliberativo escolherá o substituto dentre os associados individuais e Auditores Fiscais 
filiados a entidade afiliada, sugeridos pelo Presidente da ANAFISCO.   

 
Subseção I 

Da Competência da Diretoria Executiva e da sua Convocação 
 

Art. 22. À Diretoria Executiva compete: 

I - decidir sobre a inclusão e exclusão, a pedido, de integrante do quadro institucional; 

II - executar as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo; 

III - praticar todos os atos de livre gestão; 

IV - prestar contas ao Conselho Deliberativo; 

V - convocar reunião extraordinária da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo; 

VI - apreciar pedido de exoneração de seus membros; 

VII - adotar medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis e demais iniciativas referidas neste 
Estatuto; 

VIII - promover Congressos Nacionais da Administração Tributária Municipal; 

IX - estimular o intercâmbio entre as Entidades Afiliadas e destas com outras organizações 
nacionais ou estrangeiras; 
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X - decidir sobre pedidos de assistência formulados por Entidades Afiliadas e Auditores Fiscais 
Associados; 

XI - exercer outras funções compatíveis com suas atribuições, desde que não sejam da 
competência de outro órgão estatutário. 

Parágrafo único - A Diretoria Executiva deliberará por maioria simples de votos. 

Art. 23. A Diretoria Executiva reunir-se-á por convocação do Presidente ou de metade de seus 
membros. 

§1º A convocação de reunião, quando não partir do Presidente, deverá ser a ele dirigida, 
devidamente fundamentada e contendo o elenco das matérias que deverão constar da ordem do 
dia. 

§2º A reunião da Diretoria Executiva se instalará com a presença de três de seus membros e, não 
havendo número mínimo, por ausência injustificada, a deliberação sobre as matérias constantes 
da ordem do dia ficará a cargo do Presidente. 

§3º A falta injustificada a três reuniões consecutivas importará na perda do mandato de membro 
da Diretoria Executiva. 

§4º A reunião da Diretoria Executiva poderá ocorrer por meio eletrônico, através de vídeo 
conferencia, com data e horário previamente definido, a fim de agregar o máximo de entidades. 

 
Subseção II 

Da Competência do Presidente da ANAFISCO 
 

Art. 24. Ao Presidente da ANAFISCO compete: 

I - representar a ANAFISCO em juízo e nos atos de vida civil; 

II - convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

III - elaborar a ordem do dia das reuniões; 

IV - proceder à abertura, conferência do "quorum" e instalação das reuniões da Diretoria; 

V - criar departamentos e cargos, mediante aprovação do Conselho Deliberativo; 

VI - movimentar, em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro, as contas da ANAFISCO 
em estabelecimentos bancários 

VII - autorizar despesas e determinar a realização de pagamentos; 

VIII - constituir delegações e comissões da ANAFISCO para cuidar de assuntos do interesse da 
Administração Tributária Municipal em âmbito nacional ou para realizar estudos sobre matéria 
relevante para a Instituição; 
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IX - designar membros da categoria para exercerem a função de assessor da Presidência em 
assuntos específicos; 

X - propor ao Conselho Deliberativo a realização de Congresso Nacional da Administração 
Tributária dos Municípios e Distrito Federal; 

XI - votar todas as matérias submetidas à apreciação da Diretoria Executiva, cabendo-lhe proferir 
voto de Minerva, em caso de empate, e manifestar-se, sem direito a voto, perante o Conselho 
Deliberativo; 

XII - exercer outras funções compatíveis com a natureza do cargo. 

 
Subseção III 

Da Competência dos Vice-Presidentes 
 

Art. 25. Aos 1º, 2º e 3º Vice-presidentes competem, nesta ordem, substituir o Presidente em suas 
faltas, impedimentos e afastamentos, bem como sucedê-lo na vacância do cargo, e executarem 
atividades por ele solicitadas. 

Parágrafo único - Os Vice-Presidentes podem acumular mais 1 (um) cargo na Diretoria. 

 
Subseção IV 

Da Competência do Secretário-Geral 
 

Art. 26. Ao Secretário-Geral compete: 

I - secretariar as reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral, 
redigindo as respectivas atas, assinando-as e colhendo, em lista própria, as assinaturas dos 
presentes; 

II - proceder à leitura, no início de cada reunião, da ata da reunião anterior, para apreciação; 

III - tomar as providências necessárias à efetivação das convocações da Diretoria, do Conselho 
Deliberativo e da Assembleia Geral, determinadas pelo Presidente; 

IV - encaminhar aos interessados cópias de expedientes que devam ter conhecimento antes da 
reunião; 

V - manter atualizado o cadastro dos integrantes do quadro institucional da ANAFISCO, com as 
informações referidas neste Estatuto; 

VI - substituir o Diretor Administrativo Financeiro em suas faltas, impedimentos e afastamentos, 
bem como sucedê-lo na vacância do cargo. 

VII - exercer outras atividades compatíveis com o seu cargo, por designação do Presidente; 
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Subseção V 
Da Competência do Diretor Administrativo e Financeiro 

 

Art. 27. Ao Diretor Administrativo e Financeiro compete: 

I - Gerir a área administrativa da ANAFISCO, sugerindo a contratação e propondo a demissão de 
empregados à Diretoria Executiva, na forma da legislação trabalhista em vigor; 

II - gerir a área financeira da ANAFISCO; 

III - supervisionar a escrituração contábil da ANAFISCO; 

IV - apresentar à Diretoria Executiva, a cada trimestre do ano civil e anualmente, o balancete de 
receitas e despesas; 

V - realizar a execução orçamentária, assinando os cheques de responsabilidade da entidade 
juntamente com o presidente;  

VI - ter sob sua responsabilidade os valores e bens patrimoniais da entidade, inclusive os 
competentes livros, registros e arquivos contábeis e financeiros, que serão por si assinados; 

VII - preparar o orçamento, a prestação de contas, os balancetes e demonstrativos financeiros da 
entidade; 

VIII - organizar toda a documentação necessária à escrituração contábil da entidade, para registro 
por profissional habilitado; 

IX - dirigir, preparar e fiscalizar os serviços de secretaria;  

X - ter sob sua responsabilidade os arquivos e livros da entidade, mantendo estes com sua 
escrituração atualizada; 

XI - exercer outras atividades compatíveis com o seu cargo, por designação do Presidente. 

 
Subseção VI 

Da Competência do Diretor Jurídico 
 

Art. 28. Ao Diretor Jurídico compete: 

I - proceder a estudos jurídicos de interesse da ANAFISCO e dos seus associados relativamente 
a normas de procedimento tributário, administrativo e outras de interesse da categoria; 

II - acompanhar a tramitação de ações nos tribunais superiores, informando sobre o seu 
andamento às Entidades Afiliadas interessadas; 

III - organizar e acompanhar movimentos reivindicatórios em defesa dos servidores ativos, inativos 
e pensionistas, em âmbito regional e nacional, agindo só ou conjuntamente com as Entidades 
Afiliadas locais; 
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IV - manter interação constante, com troca de informações, com todos associados, em questões 
de ordem jurídica; 

V - zelar pelo fiel cumprimento das decisões judiciais relacionadas com os direitos dos Auditores 
Fiscais, coordenando todas as ações, de qualquer natureza, necessárias, sempre seguindo 
orientação das Entidades Afiliadas interessados; 

VI - tratar de outros assuntos jurídicos e de defesa profissional do Auditor Fiscal; 

X - exercer outras atividades compatíveis com o seu cargo, por designação do Presidente. 

 
Subseção VII 

Da Competência do Diretor de Comunicações 
 

Art. 29. Ao Diretor de Comunicações compete: 

I - formular os projetos de comunicação da entidade; 

II - organizar eventos na área de comunicação, envolvendo, quando conveniente, as Entidades 
Afiliadas; 

III - promover o intercâmbio com as demais entidades de classe na área de comunicação; 

IV - divulgar notícias, artigos e estudos sobre questões municipais, distritais, regionais, nacionais 
e internacionais de interesse da sociedade, de modo a incentivar a participação ativa do Auditor 
Fiscal Tributário; 

V - promover, junto com a Diretoria de Formação Profissional, cursos e seminários nas áreas de 
comunicação social e institucional; 

VI - presidir o conselho editorial da entidade; 

VII - pautar e revisar as publicações da entidade, submetendo-as ao Conselho Editorial, criado e 
regulamentado pelo Conselho Deliberativo;  

VIII - coordenar as ações de propaganda institucional; 

IX - apoiar projetos de educação fiscal; 

X - exercer outras atividades compatíveis com o seu cargo, por designação do Presidente. 

 
Subseção VIII 

Da Competência do Diretor de Relações Institucionais 
 

Art. 30. Ao Diretor de Relações Institucionais compete: 
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I - Acompanhar no Congresso Nacional os projetos de interesse da ANAFISCO e de seus a 
associados; 

II - acompanhar, junto aos associados, projetos legislativos de interesse do fisco municipal e 
distrital que tramitam nas respectivas Casas legislativas; 

III - informar aos Associados o andamento dos projetos legislativos de interesse do fisco municipal 
e distrital que tramitam no Congresso Nacional ou nas Casas legislativas; 

IV - manter contato com parlamentares, sempre que necessário ou oportuno; 

V - promover o intercâmbio com entidades e instituições da sociedade civil organizada; 

VI - coordenar, juntamente com a Diretoria de Formação Profissional, as ações executadas com 
outras entidades; 

VII - exercer outras atividades compatíveis com o seu cargo, por designação do Presidente. 

 
Subseção IX 

Da Competência do Diretor de Formação Profissional 
 

Art. 31. Ao Diretor de Formação Profissional compete: 

I - elaborar estudos sobre a formação profissional inerente as administrações tributárias; 

II - fomentar a perene formação profissional dos associados, mediante a sugestão de seminários, 
congressos e encontros técnicos; 

III - propor a criação de curso de formação técnico dos Associados; 

IV - criar e estruturar cursos de atualização técnica, com vistas à correção das problemáticas 
tributárias e financeiras dos Municípios e do Distrito Federal; 

V - elaborar, coordenar e executar cursos de capacitação nas áreas tributárias, contábil e 
financeira, com vistas ao aperfeiçoamento técnico profissional dos associados; 

VI - disponibilizar em plataformas on-line cursos de atualização da legislação tributária, de 
auditorias contábeis e financeiras e tudo mais que permita o aperfeiçoamento das técnicas de 
fiscalização e constituição do crédito tributário;  

VI - exercer outras atividades compatíveis com o seu cargo, por designação do Presidente. 

 
Subseção X 

Da Competência do Diretor de Benefícios 
 

Art. 32. Ao Diretor de Benefícios compete: 
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I - propor, organizar, dirigir e responder pelos programas de benefícios e serviços da ANAFISCO; 

II - exercer outras atividades compatíveis com o seu cargo, por designação do Presidente. 

 
Subseção XI 

Da Competência do Diretor de Assuntos Estratégicos 
 

Art. 33. Ao Diretor de Assuntos Estratégicos compete: 

I - coordenar, em comum acordo com a Presidência, o estabelecimento de metas, 
empreendimento de ações, mobilização de recursos e tomada de decisões, visando à consecução 
de objetivos fundamentais da ANAFISCO; 

II - exercer outras atividades compatíveis com o seu cargo, por designação do Presidente. 

 
Subseção XII 

Da Competência do Diretor de Assuntos Tributários 
 

Art. 34. Ao Diretor de Assuntos Tributários compete: 

I - coordenar, em comum acordo com a Presidência e com a Diretoria de Assuntos Estratégicos, 
as ações da ANAFISCO no que se refere a assuntos tributários de seu interesse. 

II - exercer outras atividades compatíveis com o seu cargo, por designação do Presidente. 

 
Subseção XIII 

Da Competência do Diretor de Aposentados e Pensionistas 
 

Art. 35. Ao Diretor de Aposentados e Pensionistas compete: 

I - encaminhar pleitos dos aposentados e pensionistas em todas as instâncias do Fisco Municipal 
e Distrital; 

II - propor projetos sobre assuntos de interesse dos aposentados e pensionistas; 

III - encaminhar as reivindicações desse grupo de associados ao Conselho Deliberativo; 

IV - mobilizar os Auditores Fiscais Tributários Municipais e Distritais em relação aos assuntos 
previdenciários, sobretudo àqueles inerentes à aposentadoria e pensões; 

V - estabelecer intercâmbio com entidades de aposentados e pensionistas; 

VI - exercer outras atividades compatíveis com o seu cargo, por designação do Presidente. 
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Subseção XIV 
Da Competência do Diretor de Eventos 

 

Art. 36. Ao Diretor de Eventos compete: 

I - propor, coordenar e organizar encontros regionais e nacionais, bem como reuniões e eventos 
de interesse dos associados; 

II - exercer outras atividades compatíveis com o seu cargo, por designação do Presidente. 

 
Seção IV 

Do Conselho Fiscal 
 

Art. 37. O Conselho Fiscal, órgão autônomo e independente, incumbido de fiscalizar as atividades 
da Associação nos seus aspecto contábeis, financeiros e patrimonial é composto por 03 (três) 
membros eleitos pelo Conselho Deliberativo, para mandato de três anos, nos termos 
deste estatuto. 

§1º Cabe ao Conselho Fiscal eleger seu Presidente. 

§2º Cabe aos Membros Suplentes substituir os Membros Titulares nas suas ausências, 
impedimentos ou vacâncias. 

Art. 38. Ao Conselho Fiscal compete: 

I - examinar os livros, documentos e papéis da ANAFISCO, emitindo parecer circunstanciado 
sobre a situação patrimonial e financeira da entidade, para encaminhamento ao Conselho 
Deliberativo; 

II - apresentar ao Conselho Deliberativo parecer prévio sobre a regularidade das contas da 
Diretoria Executiva; 

III - apontar irregularidades apuradas à Diretoria Executiva e, conforme o caso, ao Conselho 
Deliberativo, sugerindo as medidas que entender cabíveis; 

IV - exercer outras atividades compatíveis com a sua finalidade. 

Art. 39. O Conselho Fiscal reunir-se-á: 

I - ordinariamente, de seis em seis meses; 

II - extraordinariamente, a qualquer tempo, mediante convocação de seu Presidente ou de dois de 
seus membros; 

Parágrafo único. O Conselho Fiscal reunir-se-á com a presença de, no mínimo, dois de seus 
membros. 
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CAPÍTULO VII 
DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 40. Os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão providos mediante eleição 
única, que será realizada em reunião ordinária do Conselho Deliberativo, na Capital da República, 
até o décimo quinto dia do mês de maio do terceiro ano de gestão da última diretoria eleita. 

§1º As eleições deverão ser convocadas pelo Presidente da ANAFISCO com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias e máxima de 60 (sessenta) dias, contados do prazo definido no caput deste 
artigo. 

§2º Na impossibilidade de realização da eleição de que trata este Estatuto, com prévia autorização 
da Assembleia Geral, o mandato da Diretoria Executiva da ANAFISCO será automaticamente 
prorrogado por até 90 (noventa) dias, prazo máximo para a realização de nova eleição. 

§3º Cada Entidade Afiliada terá tantos votos quanto forem o número de associados a ela 
vinculados, observadas as disposições do artigo 14 deste estatuto. 

Art. 41. O Conselho Deliberativo convocará e nomeará uma Comissão Eleitoral, composta por 
cinco membros, escolhidos dentre os Associados e que não integrem nenhuma chapa eleitoral, 
competindo à Comissão baixar instruções para as eleições, pelo menos quarenta e cinco (45) dias 
antes de sua realização, respeitadas as seguintes regras: 

I - inscrição de chapa eleitoral, composta por Auditores Fiscais associados da ANAFISCO e/ou 
por Auditores Fiscais vinculados às Entidades Afiliadas à ANAFISCO, que contemple todos os 
cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, sendo vedada a candidatura a mais de um 
cargo pelo mesmo Auditor Fiscal, e a participação em mais de uma chapa eleitoral; 

II - a votação será por escrutínio secreto, por meio de cédulas contendo as chapas inscritas, 
identificadas pela denominação que adotarem para essa finalidade; 

III - a apuração será feita imediatamente após o término da votação, considerando-se eleita a 
chapa que obtiver a maioria dos votos válidos; 

IV - encerrada a apuração, os eleitos serão proclamados, devendo tomar posse em sessão solene, 
a qual deverá se dar até o trigésimo dia do mês de junho do respectivo ano. 

V - na eleição, cada Entidade Afiliada receberá tantas cédulas quantos forem os votos a ela 
atribuídos, nos termos deste estatuto. 

§1º A chapa eleitoral, apresentada por Entidades Afiliadas, será composta por Auditores Fiscais a 
elas vinculados ou por Auditores Fiscais Associados. 

§2º Para efeitos do parágrafo anterior, uma mesma Entidade Afiliada poderá compor, com 
membros do seu quadro social, chapa eleitoral com, no máximo, 30% (trinta por cento) dos cargos 
eletivos.  

§3º Na hipótese de registro de chapa única, a eleição ocorrerá por aclamação. 
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Art. 42. Estão impedidos de concorrer aos cargos mencionados neste Estatuto os membros da 
categoria que se encontrem no exercício de mandato público eletivo, assim como aqueles que 
estejam ocupando direção na Administração Pública direta, indireta ou fundacional. 

§1º Para efeitos deste estatuto inexistem vedações a qualquer membro da Diretoria ou dos 
respectivos Conselhos de integrarem a diretoria ou conselho de outras entidades representativas 
da categoria, tais como: Associação, Sindicato, Fórum, Federação, Confederação e Central 
Sindical, desde que guardem similaridade e harmonia com os vetores da ANAFISCO 

§2º O Conselho Deliberativo poderá desconsiderar o impedimento em casos específicos. 

Art. 43. O ocupante de cargo da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal que vier a incidir em 
qualquer das hipóteses referidas no artigo anterior perderá o mandato. 

Art. 44. O exercício dos cargos eletivos na ANAFISCO é gratuito, vedada a percepção de 
remuneração, estipêndio, gratificação ou pagamento que represente, a qualquer título, forma 
indireta de retribuição por serviços prestados à Associação. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA DESTITUIÇÃO DOS MEMBROS DA 
DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 45. A Assembleia Geral, para a destituição, parcial ou integral, da Diretoria Executiva ou do 
Conselho Fiscal, nos termos deste estatuto, será proposta em petição dirigida ao Conselho 
Deliberativo, subscrita por 1/5 (um quinto) do número total de votos dos associados em 
regularidade com as suas obrigações estatutárias. 

Parágrafo único - O pedido de destituição somente poderá fundar-se em: 

I - grave violação dos deveres do cargo; 

II - conduta dolosa que contrarie as finalidades da ANAFISCO. 

Art. 46. No procedimento para a destituição, a ser regulamentado por resolução do Conselho 
Deliberativo, observar-se-ão o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 47. Decretada a destituição, serão convocadas, se for o caso, novas eleições, dentro de 
quinze dias, na forma prevista neste Estatuto. 

Art. 48. O membro destituído ficará impedido de integrar os órgãos estatutários pelo prazo de oito 
(8) anos. 

 
CAPITULO IX 

DA FILIAÇÃO, DESFILIAÇÃO E PENALIDADES. 
 

Seção I 
Da Filiação 
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Art. 49. Somente poderão filiar-se à ANAFISCO os servidores públicos, ativos e inativo, ocupantes 
dos cargos de Auditor Fiscal de Tributos dos Municípios e do Distrito Federal, ou nomenclatura 
similar, com a exigência do cargo de formação em nível superior, integrante de carreira específica 
prevista no inciso XXII do art. 37 da Constituição Federal, bem como entidades que representem 
exclusivamente a categoria supracitada, a nível municipal ou distrital, conforme as Leis que 
regulamentaram o cargo. 

Art. 50. São considerados Associados Fundadores todos os presentes que assinarem a Ata de 
Assembleia de Fundação da Associação, sejam Auditores Fiscais Associados ou representantes 
legais das Entidades Afiliadas. 

Art. 51. São considerados Auditores Fiscais Associados aqueles que tiverem deferido seu pedido 
de filiação dirigido à Diretoria, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo. 

 
Seção II 

 Da Desfiliação 
 

Art. 52. Qualquer associado poderá, por iniciativa própria, requerer sua desfiliação, desligando-se 
do quadro s da ANAFISCO, sem a necessidade de declinar qualquer justificativa ou motivação 
específica, a qualquer tempo, bastando para isso manifestação expressa e por escrito, através do 
endereçamento à entidade de carta datada e assinada com aviso de recebimento, e-mail com 
confirmação-resposta de recebimento ou documento equivalente, entregue na sede da 
Associação, com protocolo. 

§1º A partir da data de recebimento do pedido, a ANAFISCO terá até 10 (dez) dias úteis para 
efetivar a desfiliação. 

§2º A desfiliação considera-se efetivada na data em que a Associação receber a solicitação 

§3º A desfiliação não veda a cobrança de quaisquer valores porventura inadimplidos. 

Art. 53. O Filiado que requerer sua desfiliação poderá ser readmitido no quadro institucional da 
ANAFISCO, ficando, entretanto, condicionado às seguintes limitações: 

I - por um período de 1 (um) ano, contado da data do seu pedido de reingresso, não poderá exercer 
os direitos ou gozar de quaisquer benefícios previstos neste estatuto;  

II - por um período de 2 (dois) anos, contado da data do seu pedido de reingresso, se tornará 
inelegível aos cargos da Diretoria e Conselho Fiscal desta entidade; 

III - deverá cumprir, no período a que se refere o inciso anterior, com todos os deveres e obrigações 
previstas neste estatuto. 

 
Seção III  

 Das Penalidades e Recursos 
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Art. 54. No caso de infração ou descumprimento das normas estatutárias ou regulamentares, será 
assegurado ao Filiado e Afiliada, o direito ao contraditório e à ampla defesa, podendo sofrer as 
seguintes penalidades: 

I - advertência por escrito, quando: 

a) infringir normas deste Estatuto ou de deliberação dos órgãos da entidade; 

b) portar-se de modo inadequado em assembleias ou eventos promovidos pela entidade, seja o 
representante legal ou o Auditor Fiscal associado; 

II - suspensão temporária dos direitos sociais, quando: 

a) ocorrerem às mesmas causas do inciso anterior, de forma reincidente ou agravada; 

b) ocorrer o atraso injustificado do pagamento de três mensalidades consecutivas;  

c) a suspensão prevista neste inciso, somente será revogada mediante o pagamento do débito. 

III - exclusão do quadro institucional, quando: 

a) incidir, reiteradamente, no descumprimento de relevantes obrigações sociais, após a aplicação 
das penalidades dos incisos anteriores; 

b) adotar conduta incompatível, indigna ou contrária aos objetivos da ANAFISCO ou à dignidade 
da categoria; 

c) adotar medida de cunho político-partidário em nome da ANAFISCO. 

§1º Compete à Diretoria aplicar as penalidades previstas neste artigo, de ofício ou mediante 
representação, assegurado ao Filiado o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

§2º A aplicação de penalidade não obedecerá à ordem dos incisos deste artigo, sendo levada em 
consideração a natureza e a gravidade da infração cometida pelo filiado, bem como a reincidência 
da conduta irregular. 

§3º As penalidades serão aplicadas pela Diretoria após prévio julgamento do Filiado, que será 
notificado para tanto, a comparecer em data certa e local determinado, podendo ser considerado 
revel. 

§4º Em se tratando de infração de Filiado membro da Diretoria, este não participará do Ato de 
Deliberação quanto à apreciação de sua conduta e à eventual penalidade que lhe venha ser 
imposta. 

§5º Das penalidades aplicadas pela Diretoria, caberá Recurso ao Conselho Deliberativo, no prazo 
de até 30 (trinta) dias, contados da ciência do feito.  

§6º A punição será considerada definitiva se o Filiado não recorrer dentro do prazo previsto no 
parágrafo antecedente, ou se a Assembleia Geral julgar improcedente o Recurso por ele 
interposto.  
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§7º As infrações prescrevem em 3 (três) anos a contar do conhecimento do fato, salvo aquelas 
que constituírem ilícito penal, cuja regra prescricional acompanha a regra penal em vigência no 
País, sem prejuízo da obrigatória comunicação do fato à Autoridade Policial. 

§8º As penalidades eventualmente aplicadas constarão da Ficha Cadastral do Filiado, tão somente 
para fins de registro de eventual reincidência, sendo-lhe retirado tal registro após o decurso de 03 
(três) anos, a contar do dia da notificação da mesma ao penalizado.  

Art. 55. Sofrerá pena de suspensão de até 120 dias o Filiado que: 

I - reincidir em falta já apenada com advertência, no período de um ano; 

II - infringir qualquer disposição estatutária ou regulamentar, ou, ainda, resolução emanada pela 
Associação; 

III - comportar-se incorretamente ou inconvenientemente nas dependências da Associação ou, 
ainda, em qualquer reunião promovida pela Associação fora de sua sede social; 

IV - causar à Associação, ou aos bens deste, danos materiais pela forma dolosa, sem prejuízo de 
indenização, ainda que o dano decorra de ação culposa;  

V - desrespeitar membros da Diretoria, do Conselho Fiscal, os respectivos suplentes deste 
Conselho, seus representantes ou auxiliares no exercício de suas respectivas prerrogativas e 
funções, inclusive empregados da Associação desempenhando ordens superiores. 

Art. 56. O Filiado penalizado com suspensão, sem prejuízo dos pagamentos das contribuições 
devidas, ficará tolhido, a contar da notificação final, do direito a voto durante o período da 
suspensão, bem como não poderá convocar Assembleia ou propor qualquer emenda. 

Art. 57. Será excluído o Filiado que deixar de pagar as mensalidades e demais contribuições 
associativas, ordinárias ou extraordinárias, por prazo superior ao de 120 (cento e vinte) dias.  

Art. 58. Os Filiados que forem excluídos, na situação exposta no caput do artigo 57, poderão ser 
readmitidos ao quadro institucional da Entidade, desde que quitem seus débitos, atualizados 
monetariamente, com juros de mora e acrescidos de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
atualizado.  

Art. 59. Constituem causas de expulsão do filiado: 

I - demissão do serviço público, ou a condenação judicial transitada em julgado, por crime que 
afete sua honra; 

II - prática de ato que o torne indigno do convívio com os demais associados, ou que cause 
manifesta e injustificável desarmonia à Associação; 

III - reincidência nas faltas previstas no art. 54 ou a sua prática em circunstâncias agravantes; 

Art. 60. A Diretoria comunicará a pena a entidade filiada ou ao associado mediante intimação 
pessoal, carta registrada com aviso de recebimento ou por meio de e-mail, com aviso de 
recebimento, ou ainda, a publicação por edital, na hipótese de desconhecer-se a localização do 
apenado, aplicando os prazos estabelecidos no §5º do art. 54 desse Estatuto. 
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CAPÍTULO X 

DO PATRIMONIO E DAS FONTES DE CUSTEIO PARA SUA MANUTENÇÃO 
 

Seção I 
Do Patrimônio 

 

Art. 61. O patrimônio da Associação é constituído de direitos, valores em espécie, em caixa, 
depositados ou aplicados em instituição financeira, de bens móveis e imóveis adquiridos, doados 
ou legados e quaisquer bens e valores adventícios. 

§1º O patrimônio será inventariado sempre que for levantado o balanço patrimonial. 

§2º Os bens imóveis somente poderão ser alienados ou gravados de quaisquer ônus com 
autorização da Assembleia Geral, desde que incluído em pauta, especialmente convocada para 
este fim, ficando a critério da Diretoria Executiva a escolha do momento, o que implicará a adoção 
dos quóruns de instalação e votação respectivamente estabelecidos. 

§3º A ANAFISCO poderá aceitar auxílios, contribuições ou doações, depois de examinados e 
aprovados pela Diretoria Executiva, bem como firmar convênios, nacionais ou internacionais, com 
organismos ou entidades públicas ou privadas, contanto que não impliquem sua subordinação a 
compromissos e interesses que conflitem com seus objetivos e finalidades ou arrisquem sua 
independência. 

§4º O material permanente (tais como mesas, cadeiras, material de escritório, computadores, e 
outros), acervo técnico, bibliográfico, equipamentos adquiridos ou recebidos pela ANAFISCO 
através de convênios e doações, são bens permanentes da associação, podendo ser alienados, 
nos termos desse Estatuto. 

§5º Os bens que forem declarados como imprestáveis pela Diretoria Executiva da ANAFISCO 
poderão ser doados ou descartados, caso não haja possibilidade de reutilização, sem qualquer 
autorização previa da Assembleia Geral. 

§6º A aquisição ou a alienação de bens imóveis necessitarão sempre de parecer do Conselho 
Fiscal, que será obrigatoriamente levado à Assembleia Geral para que esta dê prévia autorização. 

 
Seção II 

Das Fontes de Recursos 
 

Art. 62. Os recursos para manutenção da ANAFISCO serão provenientes das receitas oriundas 
de: 

I - contribuição associativa dos Filiados; 

II - doações, herdados e subvenções de qualquer espécie; 

III - recursos oriundos de operações de crédito, financiamento e investimento e aplicações 
financeiras; 
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IV - renda de bens patrimoniais e rendimentos eventuais derivado de eventos e atividades 
congêneres; 

V - contribuições extraordinárias, por tempo certo e valor determinado, fixadas pelo Conselho 
Deliberativo, com quórum qualificado para aprovação de 50% (cinquenta por cento) dos votos das 
entidades filiadas; 

VI - receitas eventuais provenientes de palestras, cursos, treinamentos e serviços em geral de 
interesse de seus associados; 

VII - outras contribuições voluntárias ou compulsórias, devidas pelos integrantes da categoria, na 
forma da Constituição Federal de 1988, de Lei, ou da decisão da Assembleia Geral; 

VIII - valores provenientes de ações judiciais, promovidas pela entidade. 

§1º As receitas arrecadadas serão aplicadas exclusivamente na manutenção e despesas 
relacionadas com as atividades da ANAFISCO. 

§2º Com o objetivo de manter o valor real da moeda, as disponibilidades de caixa da ANAFISCO 
poderão ser aplicadas em títulos públicos, poupanças, depósitos fixos e outras aplicações 
financeiras, além de aquisições de bens móveis e imóveis. 

 
Seção III 

Das Despesas e do Orçamento Anual 
 

Art. 63. As despesas da ANAFISCO serão o conjunto dos gastos efetuados para a sua 
manutenção, obrigações contraídas em razão de suas finalidades sociais ou aquelas resultantes 
de deliberação em Assembleia Geral. 

Art. 64. O plano de despesas deverá observar o orçamento aprovado, na forma deste Estatuto, e 
comportará exclusivamente os dispêndios de manutenção e os gastos contratados, devidamente 
autorizados pela Diretoria, salvo os gastos para a manutenção da atividade da Associação, que 
independerá de autorização prévia da Diretoria. 

Art. 65. O sistema de registro contábil deve propiciar, a qualquer tempo, o levantamento das 
situações financeira e econômica, bem como a identificação especificada do patrimônio social, de 
acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos. 

Art. 66. O orçamento será uno, abrangendo todas as receitas e todas as despesas, discriminando 
as decisões necessárias ao custeio de todos os serviços. 

Art. 67. A proposta orçamentária, acompanhada de justificativa, será encaminhada à apreciação 
do Conselho Fiscal até 30 de novembro de cada ano.  

Parágrafo único - Se até o dia 31 de dezembro de cada ano, o Conselho Fiscal não tiver examinado 
a proposta orçamentária remetida pela Diretoria, sem a consequente comunicação a esta, o 
orçamento encaminhado será considerado aprovado. 
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Art. 68. O exercício financeiro terá início em 1º de janeiro, encerrando-se em 31 de dezembro de 
cada ano.  

 
Seção IV 

Das Contribuições 
 

Art. 69. Todos os associados e membros agregados estão obrigados a contribuir conforme 
previsão deste artigo, bem como as demais contribuições extraordinárias, definidas pelo Conselho 
Deliberativo. 

§1º A contribuição dos membros do quadro institucional será fixada por resolução do Conselho 
Deliberativo, podendo ser estabelecida em forma de anuidade para os Auditores Fiscais 
associados individuais. 

§2º O valor da contribuição será corrigido anualmente, de acordo com IPCA-IBGE, ou outro índice 
que vier a substituí-lo, sem a necessidade de consulta e nova aprovação do Conselho Deliberativo. 

§3º A contribuição fixada na forma deste artigo será expedida por meio de boleto bancário, sendo 
que as entidades afiliadas deverão informar anualmente o número de Auditores Fiscais filiados à 
sua pessoa, fim de obter o valor da sua contribuição.  

§4º Caso não haja a apresentação da informação referida no §3º, a ANAFISCO poderá efetuar a 
emissão do boleto de acordo com a informação apresentada anteriormente. 

§5º O Conselho Deliberativo da ANAFISCO poderá ainda instituir contribuições extraordinárias, 
para a formação de fundos específicos ou ações de interesse da categoria, inclusive para a 
realização do Congresso Nacional da Administração Tributária dos Municípios e Distrito Federal, 
as quais não poderão ultrapassar a três vezes o valor da contribuição mensal ordinária. 

 
CAPÍTULO XI 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E DISSOLUÇÃO  
 

Art. 70. As propostas de alterações estatutárias serão discutidas e votadas pela Assembleia Geral, 
em reunião extraordinária, especialmente convocada para este fim, nos moldes deste Estatuto. 

Art. 71. A dissolução da ANAFISCO ocorrerá nos termos e nas condições estabelecidas neste 
Estatuto e na legislação vigente, quando ocorrer: 

 

I - insolvência financeira; 

II - não cumprimento de suas finalidades e objetivos; 

III - desinteresse, por parte dos associados, em manter a Associação, com a aprovação 2/3 dos 
membros associados. 
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§1º Nos casos do inciso I e II do artigo anterior, a proposta de dissolução, com a devida justificativa 
deverá ser formalizada e apresentada ao Conselho Deliberativo e assinada pela maioria absoluta 
das entidades filiadas e Auditores Fiscais Associados. 

§2º O Presidente do Conselho Deliberativo efetuará a convocação da Assembleia Geral, 
especialmente para cumprir as normas previstas neste estatuto, no prazo de até 30 (trinta) dias 
após o recebimento da proposta. 

§3º Dissolvida a Associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, após a quitação dos 
credores, deverá ser destinado a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos, 
indicada por decisão da Assembleia, na forma disposta no art. 61, da lei nº 10.406/2002. 

 
CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 72. Ex-presidentes da ANAFISCO poderão participar das reuniões do Conselho Deliberativo, 
com direito a voz, desde que não alcançados pelas incompatibilidades e impedimentos referidos 
neste Estatuto. 

Art. 73. É vedada a realização de empréstimo de recursos financeiros da Associação aos 
membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, respectivos suplentes e a quaisquer Filiados 
e funcionários.  

Art. 74. A ANAFISCO poderá ter símbolos próprios, estandarte ou bandeira, logomarca, escudos, 
emblema, boton ou distintivo, de uso privativo da entidade e de seus associados. 

Art. 75. Este Estatuto poderá ser revisto por requerimento da Diretoria Executiva, do Conselho 
Fiscal ou de um quinto dos associados aptos a votar. 

Parágrafo único - Sempre que houver revisão deste Estatuto, a Diretoria Executiva fica obrigada 
a promover a necessária consolidação, assim como disponibilizá-lo no site da ANAFISCO. 

Art. 76. É vedada a contratação, como funcionário da Associação, de parentes de até 2º (segundo) 
grau de membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e 
respectivos suplentes.  

Art. 77. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo, podendo, a critério deste, 
serem referendados pela Assembleia Geral, ficando eleito o foro de Brasília/DF, para sanar 
possíveis dúvidas e quaisquer conflitos expostos neste Estatuto. 

Art. 78. A ANAFISCO foi criada no dia 7 de junho de 2018, por ocasião do II Encontro do Fórum 
Fisco Municipal, realizado em São Paulo - SP, na qual os Associados Fundadores aprovaram, por 
aclamação, na presente data, este Estatuto, elegendo a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 
cujo mandato excepcionalmente durará até 30 de junho de 2021, com a seguinte composição: 
DIRETORIA EXECUTIVA: Presidente: Cássio Vieira Pereira dos Santos; 1° Vice-Presidente: 
Márcia Zilá Longen; 2º Vice-Presidente: Luiz Ferreira da Costa Filho; 3º Vice-Presidente: José 
Matos Viana; Secretário-Geral: Jomar Mendes Gaspary; Diretor Administrativo e Financeiro: Mário 
Roberto Crevatin; Diretor Jurídico: Marcos Elieber Fardin; Diretor de Comunicação: Editon Volpi 
Gomes; Diretor de Relações Institucionais: Rubens Ferreira da Costa; Diretor de Formação 
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Profissional: Ademir Borges da Rosa; Diretor de Benefícios: Allisson Francisco de Matos; Diretor 
de Assuntos Estratégicos: Rafael Rodrigues Aguirrezábal; Diretor de Assuntos Tributários: Carlos 
Eduardo Burkle; Diretor de Aposentados: Cláudio José Mello de Sousa; Diretor de Eventos: Ellen 
Eike Jocham - CONSELHO FISCAL: Membros - Carlos Alberto dos Santos Teixeira Maia; 
Leonardo Pacheco Salazar e Tiago Rosa Machado. 

Art. 79. Os Associados Fundadores aprovaram, ainda, por aclamação, na presente data que, até 
posterior deliberação do Conselho deliberativo, a contribuição das entidades afiliadas será mensal, 
no valor de R$ 4,00 (quatro reais) por membro filiado e a contribuição dos Auditores Fiscais 
associados individuais e dos membros agregados será anual, no valor de R$ 180,00 (cento e 
oitenta reais). 

Art. 80. O Estatuto entrará em vigor a partir da data da sua aprovação em Assembleia Geral. 

 
 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 

CÁSSIO VIEIRA PEREIRA DOS SANTOS 
 Presidente 
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Advogado 
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