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.DO SINDICATO E SUASFINALIDADES
Art.

12

- O Sindicato dos

estatutários,
nida

Funcionários

ativos e inativos do Munioípio

Antônio

da Silva

de Natividade,

.J.

.'

~od - \
'" \
C; ~
O

~.,I)
~.

,"

J

Li;/,:>
~
1/<.(O?49\
~
' .
'-

e ServidoresPúblicos,

l

,.,

I (
O

",

CAPITULO I

.0/\,.
,

'o

I '<"
"<:

"

,

.e. ,/
,ViGê.L~

_"'::I,.
'<'('

..""

,/ .I'

.

I

.
-....................--

celetistas
com sede

e

à Av~

Campos, 786 em Natividade e foro em Natividade, Esti

do do Rio de Janeiro, na forma do art~go

~g da Constituição

da República

Feàe~ativa do Brasil, é a organização representativa da categoria profis

-

dos empregados da Prefeitura e Cimara Municipal de Natividade, com

sional
,

'

jurisdição exclusiva em Natividade, para fins de coordenação, orientação e

da categoria
junto às autoridadeslebislativas, executivas, jud iciárias e administrativas
e entidades privscas, tendo como princípiobásico a liberdadee autonomia,
preservando a unidade s1nc
dioal e a solidariedade profissional, regendo-se pelo presente estatuto.
defesa, e legal

Art.

2Q

incumbe

-

representação

Para a realiza~ão

das finalidades

mencionadas

no artigo anterior,

ao Sindicato:

a) - defender os direitos e interesses, coletivos ou individuais
intet,;rantes

da oategoria profis::;ional
representada,inclusiva

mo substituto

b)
C)

- participar
lho;
-

dos
c,Q

processual;
obrigatoriamente nas negociações coletivas de traba-

decidir em Assembléia

Geral da categoria

profissional

ou dos em-

pregados interessados, sobre a oportunióade e conveniincia,de
exercer o direito 'de greve sobre
os interesses
que de'V'am por mel
o deste

direito

serem

Gefendidos,

nece;3sidades inadláveis

crimes e abusos

- ....

respeitado

da comunidade

, ficando

o atendimento

das

~

os autores de

indi'ddualmente responsáveis sob aspectos civil

e penal;

à)
e)

ra
-

eleger ou desiL,gnar

composição

impetrar

os representantes da categoria,
dos colegiados
dos órgãos públicos;

mandado de securança

Federal)
e ájuizar
ações,
6a Constituição
Federal),

coletivo

(art.

imc lush'e

p~

5! da Constituição

coletivas ou individuais
(art.
82 111,
em nome de integrantes da categoria

profissional representada;

(

2

)

f)

celebrar convenções
e acordos coletivos de traba~~o
~

it

g) -

d

c ar

.

d

.

1 ti

/

106 00 e vos;
j unto às autoridades competentes

1681

interceder

.~\\)

~

su~
'.

o"
0\

I/;:~ ~\\os 111"
no '§ J~~~ ".~
I

~p.\-

do andamento e rápida solução de todos os proble~ ~:~ o~~~;
respeito à cateeoria profissional representada;
~.,,(O{49\;;'>o.)
/
<9/. --'\'"
h) - prestar assistênciajuríaica,médica e dentária,

fr~e~~cia

de colocação, colônia de ferias e centro de reoreação, como cur
sos de atualização

profissional

através de

convênios oom entid§

des especializadas;

i) - comemorar as datas olvioas nacionais e especialmente
ficas dos trabalhadores

j) - desenvolver
oategoria

munioipais;

todas as demais atividades

profissional

as especí-

que sejam do interesse

da

representaàa.

- CAPITULO

II -

DO QUADRO ASSOCIATIVO - Direitos e Deveres

dos Associados

Da perda da condição de associado Art. 32 - Podem aszlooiar-seao Sindicato 03 trajaL~adores e os apoõea
tados da catesoria profissional representada
tas no presente

ressalvada as vedações ,revi~

Bstatuto.

&-12 - O pedido de admissão ao quadro soci~l será dirigido à Direto

ria da Entidaae

~

at~avés do formulário próprio que consignará

,~.

.'J

&

..j

- 32

'..~:

.,'

~

o nú~ero da

.:.

Do indeferimentodo pedido caberá recurso e Assembléia

Ceral,

."
,.
"\, ~
)Y"';
1,., ;-'" ;~
"
.~...r , :.;.~':'_"~fl~a..uO
a ca~e<..:u.
_a o
lbdC.c. G.' €UCQ"l
!..c:~
.,.:..,
Art.
4Q - são direitos dos associados:

a) - Participar das Assembléias Gerais, votar e ser votado para os
carbos elet~vos da entidade bem como das representações da cateccria pro
fissicnal, desde ~ue preenchidos os requisitos constantes do presente est~
tuto.
b) - Peticionar

e apresentar

à

Diretoria,

seu direito e no caso. da incbservância
dos responsáveis

quando entender

d~s normas estatutárias

pele. administre.~'ãoeindical,

uem con;ç

violado o
por parte

H;('orrer dae deci-

..li

( 3 )

- Requerer

c)

à Diretoria,

juntamente com 2/3 (dois t r,

.(~~~

~
~~G~
,-'

associadosem dia com suas obrigaçõessindicais, que també .4>1".tl!~d/v,. ,\ .,
a convooação de assembléia
geral extraordináriaT
~
~!!~Z{~. 8 /'o) '2S '}
.-'
!!:;.
f

-

d)

Desligar-se do quadro

ção por escrito
à Diretoria;
Usufruir
dos serviços

- Isentar-se

f)

zo de prestação
&:
Unico

-

cabeça

sooial

sociais
.

da entidade,

-

do requerimento

ies'1..;
~':'/ ~ 1
~ ,,_ .:" ../~ ') I

~

da entidade;

do pagamento da mensalidade

do serviço militar
Caso a Diretoria

aediant

sindical

duranteo

.'.:.>/

pr~

obrigatório;
resista
em c'onvocara assembléia,o

de convooação,

fará publicar edital, realizando com os demais interessados a assembléia requerida e presidi-Ia.

Art. 52 -

Perde a condição de assooiado

aquele que deixar

exercer

atividade compreendida na categoria profissional dos trabalhadores municipais dentro da base territorial do Sindicato,exceto no caso dos
aposentados.

Art.

-

a)

~'

62

- são

devera dos associados:

Respeitar este Bstatuto e acatar as decisões emanacas da Di-

retoria da das Assembléias Gerais;

-

b)

convocado

Comparecer às assembléias Gerais e às Reuniões

e prestigiar o Sindicato

por todos os meios ao seu alcance,'

propugnanóo pelo espírito associativo entre os trabalhadores
gados)

para o que for

t

empre-

munioipais;

o) - Bem àesempenhar

o cargo ou função

para o qual foi eleito ou
indicado e em que tenha sido investido e atender
aos pedidos de informações feitos pela Diretória, sobre assuntos de interesse do Sindioato;
Autorizar por escrito,
no ato de sua inscrição,
o desconto em
d)

-

sua folha de pagamento correspondente à sua mensalidade;
DAS PENALIDADES AOS ASSOCIADOS

'"'../

Art.

cia,
ria.

72

-

Os associados são passíveis das penalidades de advertên

suspenção do Quadro Sooial.
§ 12 A aplicação das penalidadesé da competência

da Direto-

( 04 }'~
/~~

§
cia

22

- A aplicação

da penalidade

dc aSSOCi~dO, mediante

de 10 (dez)
§

32

por esorito,

DO

~

"

~\~.

d:Las, a~res~ntar

- Da apl:Lcaçao

prévia

deverá

nctificaçãc

sua d~fesa,
da penalJ.dade,

ser

precedi

para que p

\

/

.'~\

ã;'av aud"ê

~\~~~~~. ~~~~J

sob pen~ de nUli~~<~!~~_,,:~,>~>./
o aasocJ.ado será nOt_!~~a~j.v..v

podendo, no prazo de 10 (dez) dias,

interpor

reourso

à

I

-

Assembléia Geral, ficando a Diretoria
Obrigada a enoaminhá-lo
na pri
meira que for realizada.
Não atendida
a notificação
no prazo de 10 (dez) dias, de
§ 42
SUa expedição por AR, a Diretoria
a promoverá por edital,
publioado na
forma da lei ,dom prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de revelia.
~rt. 82
A advertência
é a penalidade
a que se submeterá o asso-

-

-

ciado
prazo
.

por infrações
não sujeitas
a suspensão ou eliminação.
Art. 92 ~ E passível
de 68spensão de seus direitos
sindicais
não superior
Infringir
a)
b)
Ofender

-

-

sindical

que:
a 90 (noventa)
dias, o associado
dever previsto
no presente estatuto;
ou faltar com o respeito,
dentro do recinto

e das demais depe~dências
ou quaisquer
associados

do Sindicato,

por

da sede

a08 membros dos órgãos

teroeiros;
diretivos,
c)
Representar
o Sindioato ou manifestar-se
decidido,
digo, devido credenciamento
da Diretoria
d)
Ceder sua carteira
de identidade
sindioal
aufira benefício concedidopelo Sindioato;

-

em seu nome sem o
ou Assembléia Geral;

a outrem,

para que

- Deixar

e)

de pagar a mensalidadesindical por 3 (três)meses con
sem motivo justificado;

secutivos,

Art. 102 -

! passível de

eliminação

do Quadro 300ial o Associado

que:
a) - For condenado por mais de dois anos a pena de relisão oom
trânsito em julgado da sentença;

b) - For reicidente em falta punida com suspensão;
c)
Praticar ato atentatórioà moral ou tiver má conduta oompr~-

-

vada na sede e demais dependênoias do Sindicato.
Art.
critério

de novo
pela

11Q

- O associado

da Diretoria,

que for desliGado,

recebendo

nova

poderá ser readmitidoa

matrícula,

iniciando-se

o ourso

prazo de carência para usufruir dos benefícios proporcionadosI

entidade, inclusiva para inscrição eleitoral, salvo no caso

de de~

ligamentovoluntário,respeitando-seo disposto no Artigo 382, d, bem
como, fazer parte do quadro associativo por período não inferior a 02
(dois)

I

anos, para fins eletivos.

-

CAP!TULO

II

DAS ASSEMBLEIAS

-

(
r-

r

\<J UU ,. o

',:«:-,

I~
'"'

<

~ 'os
\

11-:,

"

c'

/'\\

~~.~ 1tio'

;

Ia

~\

'';

Q:: v
.:~
nesp
\'-..J ..,.

J""

:.~

i

:;,;Jl...:

./

Art. 122""- Ãssembléias
do Sindicato
serão soberanas ~n:~ :r~~ ~~lsi
que não contrariam
a constituição,
as leis e este estatut~~aeJ;i,o
~e\.:/í
ser ordinárias,
extraordinárias
e eleitorais.
--§ Onico
Nas Assembléias
serão exclusivamente
tratados
os assuntos
: .,~'-_

\0.. "-

--,,,/

-

constantes
Art.

de convocação.

dos respectivos
editais
1;2 - Realizar-se-ão as

Assembléiasordinárias anualmente,no

período compreendido entre último mês do primeiro semestre
do segundo, para tomadas de contas da Diretoria,
discussão

e o último

t

e aprovação

da Proposta Orçamentária,
relatório
das ocorrências
administrativas
e
apreciação
dos da Diretoria.
para de1iArt. 142 - Rea1izar-se-ão
as Assembléias Extraordinárias
berarem exclusivamente
sobre as matérias
oonstantes
do Edital por iniciã
ti va:

-

a)

"-

do Presidente

- da maioria
- 2/3 (dois

b)

c)

Art.
obrigatória
para:

-

152

do Sindicato;
dos membros

da Diretoria;

terços)
dos associados.
As Assembléias
Eleitorais

em exercício,

do Presidente

terão

lugar

por convocação

sob pena de perda do mandato

,

- eleição

dos membros da Diretoria,
ConselhQ Fiscal e dos delegã
doa ao Conselho de Representantesda Federação;
a cargos de
b)
eleição de candiCatosou de listas
de candidatos
representaçãoprofissionalperante a Justiça do Trabalho e colegiados
a)

-

dos

órgãos públicos.
Art.

-

162

A Assembléia

Geral

que for convocada para aprovar propo!

tas de convenção,acordo ou dissldio

coletivo de trabalho, fixará a con=

tribuição doa integrantes da categoria, que descontada em folha, para
custeio de sua representação sindic~l, prevista no art. 8Q, IV, da Cons-

tituição
§

Federativado Brasil.

único

sembléia

- O Sindicato,

autorizando

ra crédito.
Art.

172

do Sindicato,
antes àa data

.o

ao comunicar ao empregador a decisão

desconto,

- A convocação

informará

das Assembléias

o número daconta
será

da As

bancária, p~

feita pelo Presidente,

por edital
publicadopelo menos uma vez até 3 (três) dias
de sua realização,em jormal de circulação
na base territg

rial ou no Diário Oficial, sew prejuízo de sua afixação na sede sindical

com antecedência

mínima de 10 (d8z) dias.

-

Art.
sua

sindicais

e assinará

com presença

,

-

202

"a"

e "b"

dos

presentes,

oonstantes

válidas

quando

da lista

r,_.

.~.

!

dos

~

,.. Q'

...>\'ti

~.

.~~\
..~_

~esAiJ' I.t it

f;,af./Ol. ,. 4,

~~e

\

'6\:"

p~ip~if

associ~~':/;~~:\~~'~~/-

um, dos

,

das Assembléias

142, serão

I

numer'o de associados."

com qualquer

As deliberações

do Art.

mais

em d:i,4

e funcionãr~

instalar-se-ão

'da metade

convocaçao,

e ultima

Art.

~
t~

de assoicíado
a folhade presença.

192 - As Assembléias,

convocação,

gunáe.

Assembléias,o trabalhad:~~
;I' ,\'J

'bem como sua condição

identidade,

Art.
ra

- Para participar,das

182

brigações

( 6 )

previstas

";

,,1

._....

/

nas

tomadas pela

em condições

""'.

alíneas

maioria

de votos

de votar.

- CAP!TULO - !i:
DISCUSSXO E VOTAÇXO

Art.

a1Q

e

As Assembléias

Extraordinárias

serão

ou pelo seu substituto

do Sindicato

Presidente

presididas

estatutário,

pelo

o

ressalvado

no parágrafo

disposto

§ ~nico

associados
~

-

-

escolhidos

Art.

-

22Q

Trabalho

As

único do art. 42.
Assembléias
de prestaçã~
pelo

com seus Diretores

serão presididas

por

plenário.

a Assembléia,

Instalada

de contas

e solicitará

o

Presidente

comporá

a Mesa de T

~ leitura

ao Secretprio

do Edital

__~ Art.

232 - O associado pcderá fazer uso da palavra
sobre cada assunto em pauta, u~a única vez, durante o tempo máximo de 5 (oinco) minutos,
que no entanto
Art.

em

poderá ser

- encerrada

242

prorrogado

por decisão

a discussão

da matéria,

c Presidente

a colocará

votação.

Art. 25~ - são os seguintes o
a)

b)
c)

- por aclamação;
- simbólicosj
- por escrutíneo secreto.

Art.

que forem
Art.

-

262

A votação

favoráveis

27

à

- A votaçãô

de assinatura

deveráassinar

o livro

Art.

as -

ou:..gestos.

§ ~nico

-

.

Na hipó*ese

far-se-á

é manifestada mediaate

palmas

doa

submetida ao plenário.

por esorut:!neo
no livro
simbólica
de

de votação:

processo

aclamação

de votaçio,

A votação

de presença,

por

proposta

ào pela oràem

lista

da mesa.

não

secreto

à

ao dirigir-se

é manifestada
ao

uma chamada

antes

o associado

aer.ã chama-

de presença à Assembléia,e

ou folha

atender

,

cabine

indevassável.

simplesmente

chamado,

pcr

sinais

na conformidade

de encerrada

a votação

da

1

( 7 )

mente,

Art. 29 - As deliberações das Assembléias

toou

serão tomadas~~~

II

nas seguintes hipóteses:
a)

- eleição para

para representaçao
b)

- Votação

f::::)

os órgãos

...

diretivos e administrati

o.a catei.,;oria;

~

. ~.~~

Orçamentária

e sua suplementaç

e)

voa;
f)
alteração
§

sobre

- aquisição, ou oessão
p~trimonial.
12 - A votação
secreta
por

.

~

..,.A

.., ~

\'("

,,-:0-,/-{t .:
\"/
,.

j' M

..J.~;

\-o

acordos,

ou

convenções

alienação

":.i

C('e.

,.'

,,~//

relativas

se processará

e um Seoretário,

um Presidente

ou dissídios

de imóveis

cpleti=

que importem

a Mesa Coletara

em

de votos,

I

designado pela Mesa Direto-

ra de Trabalhos.
§

2Q

- Instalar-se-ãd tantas mesas quantas forem neoessárias à rá-

pida coleta de votos.
§

32

-

Ao Presidente

compete indicar os escutinado-

da Assembléia,

res.

por aclamação é assegurado ao associado o di
reito de inserir em Ata a deolaração de seu voto,
o mesmo ocorre na vot~
Art. 30 - Nas votações

ção simbólica.

Art. 31 - Navvotaç~o por escrutíneo secreto, antes da coleta de votos
compete ao Presidente da ~esa , abrir
a urna, exibi-Ia
tes de fechá-Ia
e iniciara coletade votos.
Art.

- Lavrar-se-áa Ata

32

da pelo Presidentee Secretários,
§

12

aoa presentes,

dos trabalhos da Assembléiaque
será

- Constatadaaigu~ldade de

aprovada
número

ao término

an-

ass.ina-

da sessão.

de sobreoartas com a lista

será processadaa apuração com contagem dos votos e a proclã

de votantes,

mação do resultado.
§

2Q

-

Poderão os candidatos ou as chapas dos conoorrentes indica-

rem um fiscal para representá-los junto a Mesa Apuradora.
1\
~,

.

-

,

CAP!TULO

~

,

DAS ELEIÇOES E DO PROCESSO ELEITORAL
Art.

e Dele€ados

33

-

As eleições

para renovação

para o Conselho de Representantes

-

da Diretoria,

Conselho Piscal

na, serão realizadas

do período máximo de 90 (noventa)
e no mínimo de 30 (trinta)
teceder
o término dos mandatos viGentes.

.

~i)/"::~'~~ ~>,/

a associacos;

- pronunciamento

integrada

/i1.-;

v

VO ~d

"

da previsão

impostas

$\\OS

ICe

c) - Tomada e aprovação de contas da Diretoria;
d) - Jult,amento das eleições,
digo, decisões da Diretoria
a penaliàades

..

dias

dentro

que an

.

( 8 )
.,,-.,.~
,~DO

Art.

34 - As eleições
serão convocadas
pelo Presidente
~~)::''>\'
com antecedência
máxima de 90 (noventa)
dias, em;$e '~-o

por edital,

data

"

inicial

~r.

das eleições.

I
11
da secretaria;
111

IV

--

datas,
prazo

- prazo

- datas,

t\

horários,
locais
de votação;
parao gegistro
de chapas e horário

para

a impugnação

~;e.,

I.,.~',.\.
~

~, ~~}
. ~.~.:

\!~~, '?l~~'..~;<>, /
de funci'O.{1~níen:t3"-"
.......----.

de candi4aturas;

horários
e locais da segunda e terceira
votações,
caso não seja atingido
o "quorum" na primeira
e na segunda, bem como a data da nova eleição,
em caso de empate en-

-

tre

as chapas

mais

votadas.

§ g 22
O ~viso resumido
do edital de convocação
deverá
ser publina base territorialou
cado pelo menos uma vez, em jornal de circulaçào
no Diário Oficial ou será dado a conheoimentopúblico pelos meios de divul~ação disponíveis,e afixado
na sede do Sindicato,
dele constanco:
I
o nome da entidade;

'-o

11

111

- o prazo para registro da chapas, que será efetuado dentro
do horário normal de funcionauJentoda Secretaria;
- data, horário e local de votação;

IV - referênciaaos locais onde se encontramafixadosos editais
e aos joraais de sua publicação.
O prazo para o registro
das chapas é de 05 (cinco) dias a
Art. 35
contar
da publicação do aviso resumido do edital de convocação, exciuin-

-

do-se o dia da publicação.
§ t;nico- Os requerimentos de inscrição de chapa

deverão ser instrui

dos com a seguintedooumentação:
a)
"

-

qualifiicaçãodOê candidatos, com suas respectivas assina-

turas, contendo tempo de sindicalização,

e da Carteira de Identidadeou da Carteira
b)
c)

·
número da Carteira Profissional

de Estrangeiro;

- declaração residência;
- comprovaçio da vinculação empregatícia na base territorial
de

do Sindicato;
Art.

36

- O registro de chapas far-se-á, exclusivamente, na Secreta.

ria do Sindicato
que fornecerá recibo óa documentação apresentada e àará
acada candidato,indi~ióualmente,no prazo de 24 (vintee quatro) horas,
.

comprova nte do registro de sua candidatura e comunicará,por escrito, em
24 (vintee quatro) horas, ao empregadoç o dia e hora do registro
da car:diàatura.

( 9)
",..,.,..-,~

§ 19 - Ver1f1cando-se

na irregularidade

na documentaçã~,~e'Qnt.a~!
/ ,'Ç:;
.\0:;;Iv'

o Presidente notificará, por escrito, declinando os motivo,'~?]!,
ao interessado

para que promova a regularização

quatro) horas, sob pena de reoursa

de

. 22 - Serátornando-os
cancelado
candidatos,

no prazo df~f)'a.

do registro.

o registro
insuficientes

~ra./'r.

~

. i:: \":-(0'

I

/1- '"-" -49\

de chapa,

\
(

:~~

{;jú 1

b,':'':''/ -<l:;'
/: ') I

na ocorrênc1 (~~~;~~~~j(a
.
para preenoher
todQs os-aa~gos e

mais metade dos suplentes.

- DO ENCERRAIENTODO REGISTRO E DA CEDULAnNICA
Encerrado

Art. 37

,
ra:

prazo

o Presidente

para o registro,

a) - a imediata lavratura

providencia-

de sua ata, que será assinada

pelo Pr~

sidente, pelos diretores presentes e pelo menos um candida-

to da cada chapa,
gistradaa,

se presentes,mencionando-seas chapas r!

de acordo com sua

numeração

cardinal

cresoente.

b) - No máximo 5. (cinco)
dias a composição datilográf1oaou tipográfica da oédula única, na tual deverão figurar, em ordem numérica,

todas as chapas registradas, com os nomes dos

candidatos efetivos e suplentes;
c) - Dentro no máximo, de 8 (oito) dias, a publioação da cédula
únioa contendo todas as chapas registradas, através do me!

mo meio de divulgação do Aviso Resumido do Edital e, abrin
do prazo

§

de 2 tdois)
19 - A impugnação só poderá

dias

para

impugnação

de candidatos.

ser formulada por candidatomediante

representação escrita dirigida ao Presidente e entregue à Secretaria, coa
tra recibo.
§ 22

-

Cient1ficado da impugnação em 24 (vinte e quatro) bora, medi~

te notificação,o oandidato terá 2 (dois)
dias para oferecer defesa, que à
deverá ser entregue na Seoretariado Sindicatocontra recibo.
§ 32
Instituído o processo,de
impugnação em 24 (vintee quatro) ho-

-

ras, com ou sem defesa,

o Presidente

fará seu encaminhamento

à

Dil'retoria

para apreciação, a qual decidirá em 24 (vinte e quatro) horas, notificando imediatamente ao intereassdo.

§ 42

-A

.

cédula única; contendo as chapas registradas deverá

feccionada em papel branco, opaco, com tinta preta e tipos
§ 52

-

A cédula

única deverá

ser

confeccinada

ser dobrada, resguarde o sigilo do voto,
fechá-Ia.

dispensando

ser con~

uniformes.

de maneira a que, ao

emprego de cola para

r

.~"~a..o6j;--.

§ 69

- As chapas conterão 08 nomes dos oandidatos éfetiY~á\
l . ,..IU;:'/"i_:íe~
/.\
com especificação dos cargos a que concorrem os efetivos;- eV~dos ", :.,',

tes,
gaos
tivo.

'

administrativos a que concorrem e a representação do CP~S~~h~~v
~t~j,
" ~ .'
,~/~.
,

\
'\

§

eleitor

72 - Ao laào de

assinará

a de

chapa haverá um retângulO

cada

DO

"'.

~/--,(o? ,

t..\'
'" ')

/

em br~~{:~;~~,,/
'"---'

sua escolha.:
-

,.

/'

ELEITOR

Art. 38 - g eleitor o Associado regularmente inscrito no Sindicato,
que atender

as seguintes

a) - estiver

b)

condições:

no gozo dos direitos conferióos por este Estatuto;

- ser servidor

c) - estiver

público municipal;

quite com a mensalidade

até 30 (trinta)

dias antes

do pleito;

d) - o associado

poderá votar e ser votado

buído na condição

sem prejuízo

anos, conforme

comprovar

ao associado

essa situação

até 15 (quinze) dias antes da realização

de poderes,

há pelo menos 2 (dois)

dispensado

ao que estiver em gozo de beneficio

rio, tendo, neste, hipótese,

Art. 40 - Para

das demais condições

o artigo 11.

4rt. 39 - O direito do voto é assegurado
da mensalidade

e qua+

no estatuto;

e) - fazer parte do quadro assooiativo

PaLamento

que haja contr!

de sócio, pelo menos por 24 'vinte

tro) meses consecutivos,
estabelecidas

desde

do

prividenciá-

perante o Sindicato

do, pleito.

o exercício do direito do voto, não se admite outorga

nem voto por correspondência.

- DAS I~~LEGIBILIDADES
Art. 41
a)

Será inelegível

o sindicalizado:

que não tiver aprovadas as suas contas por mais de um exer
cício quando do desempenho
anos anteriores

de cargo diretivo

sindical,

em

às eleições;

b)

se tiver lesado o patrimônio

c)

que não tiver 02 (dois) anos nas condições

da entidade

sindical;
dos Artigos 11 e

~;
d) - tiver sido condenado
retoria,

em decisões

sistir a penalidade

por crime doloso,
transitadas

em julgamento

pela Di

enquanto

per

imposta;

e) - que tenha sido destituído
representação

ou suspenso

profissional.

de cargo diretivo

sindical

ou de

DA GARANTIA DE VOTO SECRETO

Art.

42

C sigilo do vote será assegurado,
a cédula única contendo todas

a)
b)

a cabine

-

com:

indevassável, onde o

o ato de votar;

o)

autenticidade

de cédula única

rubricada

pelos memb~os

da

mesa coletora;

Art.
oultativo

d)

o emprego

43

O voto

de urna que assegure

a inviolabilidade

do voto;

é obrigatório para os maiores de dezoito anos e fg

para:
a)

os analfabetos;

b)
c)

os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos;
os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos

-

-

DA CA~~PANHA ELEITORAL

Art. 44 - g livre a campanha eleitoralvisando a divulgaçãoda chapa
dos nomes de seus integrantese dos programas de trabalho.
§ Onico
Até o limite de 100 (cem) metros de recintoonde se reali-

-

zam as eleições e apuração de votos, é proibida a propag~~daeleitoral o~
tensiva, com uso de alto-falantes,megafones ou aparelhos de percusão, iB
clusive de instrumentos
muãicais que possam prejudioarou impedir o andamento normal do pleito e da apuração.
DAS MESAS COLETORAS
Art. 45 - As mesas coletoras

constituídas,

até 05 (cinco) dias antes

das eleições, terão um Presidente e dois mesários e, um suplente e funcioft
narão

na sede do Sindicato

de eleitores, permitindo-se
~

.

e nos locais de trabalho de maior concentraçáo
mesas coletol'asintinerantes.

§ 19 - As mesas coletoras terão seus componentes esoolhidos pelo Pr~
sidente

do Sindicato até 10 ( dez)

§ 22

-

Os trabalhos de caea

dias antes do pleito.

coletora poderão ser acompanhadospor fi2

cais indicados pel~~schapas, na proporção de um de cada chapa por mesa coletora.

§ 32 - Não poderão

ser nomeados

membros

das Mesas Coletoras,

grantes da direção do Sindicato,os candidatose seus cônju€,es

mesmo por afinali
dade,
§ 42
ja sempre

de votos

l-

I

-

até

Os mesários

quem responaa,

no recinto

() se~;undo

ou parentes

grau.

substituirão
peseoalmente,

da votação.

os inte~

o Presidente

da Mesa de modo a que hl!

pela ordem e regularidade

na coleta

§

5g - Todos 08 membros

ás mesa coletora

deverão

ato da abertura e do
or.
§

62 - Não comparecendo

ta) minutos antes da hcra do
miri a presid~ncia

e, na sua ralta ou

assim por diante até o
§

72 O Presidente do SinchcE,to

pregado municipal
sição das mesas

Art. 46

-

poderá

para servir de meeário

n_~ar

"ad Roo",

na falta de número

qualquer

em

para a comp2

coletoras.
No recinto àa mesa coletora

permanecerão

apenas seus com-

ou fiscaise, durante a votação, o eleitor.

ponentes,

Art. 47

-

Nenhuma

poderá intervir

pessoa estranha

no seu funcionwnento

Art. 48 - Os trabalhos
oal terão duração mínima
do início e encerramento,
Parágrafo

à compcsição das mesas coletoras

durante a votação.

das mesas coletoras

de 6

instaladas

(seis) horas, observando-se

na sede sindl
sempre a hora

prevista no Edital de Convocação.

Oilico - A votação poderá ser encerrada antecipadamente se

tiverem votado todos os eleitores

constantes

da folha de votação.

DO QUCRUlfí PARA A VALIDADE DO PLEITO -

49 - A validade

Art.

da eleição

está condicionadaà participaçãona

votação, em primeira con vocação, da maioria absoluta dos associados con
atantes da lista de votantes, e a se~unda convocação com qualquer n~ero
de associados.

- DA VOTAÇÃO Art. 50 mesários

verificarão

Presidente
eventuais
§

No local designado, antes àa hora o início da votação, os
se estão em ordem o material e a urna, cabendo ao

do Sindicato atender as solicitações

fixada e,estando tudo em ordem, o Presidente da mee

sa declarará. iniciados

- Quando a

os trabalhos.

votação se fizer em mais de um dia, ao findar os tr~

balhos de cada dia, a mesa procederá
de tiras gomadas
fazendo-se,

de papel, rubricadas

então, a lavratura

dicato, sob a guarda de autoridade
pelos candidatos

o fechamentom

da urna com a apcs1ção

pelos mesários

e fiscais presentes

da ata por eles aSEinada,

pressa do número dev votos coletados,

indicada

para suprir

deficiênoias.

12 - N a hora

§ 22

dos membros

I

permanecendo

policial

com a menção e!

a urna na sede do Sig

ou sob vigilância

das chapas concorrentes.

de pessoa

verá ser
bi licade

( '~

-

§ 32

O descerramento

feito

da urna,

com a presença

.

$
~

para

proeseguinment
d06 mesários e após verifi

',\fj--':

:v~

u...JM

..

'"

\<i)-taç-,p;-)Ae-

~

s
.

','
-

ç

'~~~_
o.~

~~ 31. I' ...$'...

§ 4Q - A votação poderá taabém ser realizada em domi
.~1 "\"~dI6s.
ItJid de .
Art. 51 - Inici~da a votação, cada eleitor,
pela ordem
ada à
.~,

mesa, depois
de identificado,
assinará
a folha
dula única rubricada
pelo Presidente
e mesários

assinalará

seu voto na cédula,

na.

- O eleitor

§ lQ

votante,

assinanôo

-

§ 22

te

analfabeto
a rogo

à aos

esta,

depositando-a

aporá sua impreesão

reoeberá
a cé
indevassável

a seguir

digital

na u!

na folha de

um d06 mesários.

Antes de depositar

rubricada

dobrará

de votantes,
e, na cabine

fiscais

a cédula na urna, o eleitor

para

que verifiquem

exibirá

,

sem ~ocar

a par-

se é a mesma '

que lhe foi entregue,
e se não for, não poderá votar, fazendo-se
a anotação da ocorrência
na ata.
Art.52
Os eleitores
cujos votos forem impugnados ou que seua nomes
não constem na folha de votantes,
votarão em separados.

-

-

§

~nico

mento:
a)

brêcarta
oalndo

-

Na votação

-

ao eleitor,

apropriada,
então,

-

observar-se-á

após retornar

para

a sobre

b)

em separado,

q~e ele,

da cabine,

na presença

b)

c)

-

será entregue

da mesa colq,qe

-

procedi

uma eo-

a cédula

I

carta;

no verso

da sobrecarta,

um dos mesários

da votação em separado e, em seguida, o eleitor

Art. 53
a)

o seguinte

anotará

ae razões

colocará o voto

na urna.
São documentos válidos
para a identificação do eleitor:
carteirade associaàodo Sinàicato;

- carteira
carteira

de trabalho

de identidade;

d) - ficha de registro

quando

e previdência social;
de empregado

fornecida

pelo empregador,

a coleta de votos se processar no local de traba

-

lho;
e)

Art.

54

~

ficha

- Es[otada a capacidade da

tinuidade da ooleta
§

~nico

ção de tiras
tes~

sindioal.

-

urna,

outra será usada para a con-

de votos.

A mesa.procederá ao fechamento da urna

eSGotada

com apoei-

de papel gomado, rubricadas pelos mesários e fiscais presen-

,,"o<()..

Art. 55 - O encerramento da votação se fará na prefi
salvo se n~ recinto da mesa coletora ainda houver eleito
feita suas identificações, a votação prosseguirá
\'oto.

§

anico

- Encerrados

os trabalhos

de votação,

a urna

na forma prevista no parágrafo 22 ~o artigo 49, deste Estatuto,
se a respectiva ata, as~inada por todos os mesários e por fiscais 'presentes, com o registro da hora do início e do encerramento dos trabalhos, n~
mero de votos coletados, inclusive os em separados e número de eleitores,
candidatos ou fiscais, cumprindo ao Presidente da mesa coletora entregar
ao Presidente da mesa apuradora as urnas e os matetiais utilizaàoa

tação,

na vo-

salvo o caso previsto bo Parágrafo ~nico do artigo 49.

Art.

56

-

-

DA APURAÇIO

A mesa

apuradora

-

será presidida

por pessoa idône~ previa-

mente designada pelo Presidente do Sindicato, juntamente com dois suplen~
tes, a qual terá auxiliares e escrutinaãores de sua livre escolha.
A~t.

59

- De

posce

folhas de votantes,

do mater:el eleitoral,a mesa verificarápelas

se partioipouda votação a maioria absoluta dos asso-

ciados constantes da lista de votantes,

procedendo,

à

em caso afirmativo,

abertura das urnas e à contagem do~ votos.

§ Onico

- os

votos em separados,

desde

que

decidida

pelo

Presidente

sua apuração,
serão co~putados.
Art. 58 - Abertas as urnas, o Presidenteda ~esa Apuradoraverificará, uma a u~a, se o númeno de cédulas coincide com o de assinaturas nas

'

folhas de votantes.

§ 12.~~Se
far-se-á

---

§

o nú~ero

de cédulas

for igualou

inferior ao de votantes,

a apuração.

22 - Se o total de cédulas superar ao de votantes,

proceder-se-á

a

apuração, descontando-se da chapa ~ais votada o número de votos equivaleE
tes às cédulas em exces~o, desde que esse número seja inferior à diferen~
ça de votos eptre as duas chapas mais vct~àas.
§

3Q - Se o excesso de cédulas for igualou

superior à diferença en~~

tre as duas chapas m~is votaõas, a urna será anulada,
§ 49

- Os

votos em

separado

serão examinados,

um a um, decidindo

o '

Presidente, pela sua validaêe ou rejeiç~o.
§ 52
ceptíveis

-

Será

nu1a a cédula que contenha sinal,

rasura ou palavras su-

de identificação do eleitor, bem oomo a cédula que assinale

ia de uma chapa.

ma-

Art. 59 - Conoluída a apuração,

o Presidenteda Mesa

eleita a ohapa que obtiver a maioria

válidoS e

fará lavrar a ata dos trabalhos, menoionados

fatos oc2

olamará

ridos na sessão de apuração.
§

nnico - A Ata será assinada por todos os oomponentes da Mesa Apu-

r~dora, inclusive pelos eacrutinadores e também pelos fiscais, se

presell

tese
Art. 60 - Havendo empate entre as duas chapas mais votadas, deverão
ser oonvocados

novas eleições

qual comcorrerão

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na

somente as duas chapas mais votadas.

- DAS NULIDADES Art. 61 - A anul~ção do voto não implicará nada na urna em que a
ocorrenoia se verificar, nem a anulação da urna implicará na eleição,
eàlvo se o número de votos anulados for igualou

.I

superior ao da diferen-

ça final entre a8 duas chapas mais votadas.
§ lQ - Anulada a eleição, outra será convocada no prazo de 30 (trig
o mandato da Diretoria, será automaticamente prg

ta) dias e, se esgotado

rogado até a realização de novo pleito válido.
§

2Q - A nulidade não poderá ser invocada por quem lhe deu Causa,

,

nem dela se aproveitar.

- DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 62 - Compete ao Presidente do Sindicato organizar o processo

eleitoral e arquivá-lo

I

pelo prazo de 3 (três)anos.

- DISPOSIÇQES
Art.63 - Compete

DIVERSAS

ao Presidente

-

comunicar

por escrito

ao empregador,

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a e1e1çlo do empregado.

ocorrerá na data

Art. 64 - A posse dos eleit~

do término do man-

dato da administração ~terior.
Art. 65 - Ao assumir o cargo, o eleito prestará por escrito e solenemente o co~promisso de respeitar, no exercício do mand~to, a Constitui
ção, as Leis e o Estatuto ao Sindicato.
Art. 66 - Será aplicado ae associado que deixar de votar, a multa
corresponàente
,

a 1/3

(

um terço) do. valor de referêmcia,
.

cada a sua falta até 30 (trinta) dias após o pleito.

CAPITULO VII
.

nll nTR;"ornRT:. ~

se não justifi-

Art.

67

- A Diretoria

será

composta

tos pela as~embl'ia eleitoral, para eS6e
quatro) anos.
Art. 68

à

Compete

Diretoria:

a) - Dirigir o Sindicato de acordo com o presente
leis vigentes, buscando promover o Dem geral dos associados
e da oategoria profissional;
elaborar os regimentos das assembléias, das comissões e dos

b)

serviços assistenciais e sociais, mantiàos pelo Sindicato;

c)

elaborar o regimento das sessões da Diretoria;

d)

cumprir suas resoluções e as das assembléias;

e)

apresentar ao Conselho Fiscal balancete mensal e o balanço
~u~;

f)

- elaborar a proposta orçamentária e

o balanço anual que, com

o parecer do Conselho Fiscal, deverão ser eubmetidos à apr~
ciação
"---

g)

da AssembléiaGeral;

aplioar penalidades previstas neste Estatuto e nos regimentos;

h)

reunir-se

urea vez por mês e extraordinaria-

oràinari~~ente,

mente, sempre que necessário,

i)

promover

a execução da Proposta

quando necessário,

j)

- admitir

por convocação

e demitir

buir-lhes

Orçamentária

do Presidente;
e providenciar

sua 8uplementação;
funcionários,

gratificações

fixar-lhes

e aplicar-lhes

remuneração,

penalidades

atri

discipli-

nares;
k)

- julgar

os pedidos de demissão

e licenciamento

formulados

por

diretores;
1) - preparar o expediente sobre a perda de mandato de qualquer
membro da Diretoria e do Conselho Fisc~l, a ser retificado
~71a Assembléia
m)

-

deliberar

Geral;

sobre,'admissão, readmissão,

mento de assoeiados
das penalidades

n)

- deliberar

demissão

ou desliga-

e julgar os pedidos de reconsideração

por ela imposta;

sobre a concessão

de gratificações,

to e demais verbas necessárias

ao desempenho

ajudas de cusdas funções dos

Diretores;
o) - decidir sobre a convocação

res;

de comissões

e de órgãos auxilia-

--------

...-

:~~
"f

"~\~

~

na
..,

:.."
.;:r ...;
Re
u
..J

p) - discutir e deliberar sobre todos os assunt
ses do Sindicato.,
q) - deliberar

ção

sobre

parcial

de

por contador

legalmente

sobre

sindical,

habilitad~,

-

:.

c;

contratos,

~
/I
t1v/~~~j.-"

<9':

<ç.:

de contas

de

-

das rendas própria

os quais, além da a~

convênios,

ajuste

e obrigações

dentro das dotações prçamentárias;

t) - propor a reforma

ou alteração

da Diretoria

deste Estatuto.

serão instaladas

Presidente,com a presença pelo menos de .aioria

e presididas

pelo

absoluta dos seus mem-

bros e suas deliberações serão tomadas em votação.

§

2Q - Na ausência

ou impedimento

do

Presidente,

a presidência

será

exercitada pelo seu substituto estatutárioj
DA AD"INISTRAÇl0

E REPRESENTAÇÃODO SINDICATO

- DA DIRE~ORIA
Art. 69 - A Diretoria
e será composta
constituído

:

ADMINISTRATIVA

terá como finalidade

de 07 (sete) membros,

~
administrar

fiscalizada

o Sindicato

por um Conselho Fiscal

nos termos deste Estatuto,

I - Presidente
II

- Vice-Presidente

111 - Secretário

Geral

IV - 19 Secretário de Finanças
V - 29 Secretário
VI -Secretário
VII
§

- Secretário

de Finanças

de Promoção

Social

de' Organização

e Patrimônio

12 - A Diretoria será eleita por voto

direto e secreto

para mancg

to de 4 (quatro) anos.
§ 22 - A Diretoria
sos, Assembléias
categoria

'.

cumpre função executiva das dcisões dos Con6res-

do Conselho Diretivo

profissional.

,

~

do Presidente e do Tesoureiro

as

deste, conterão

do Sindicato,

12 - As sessões

\
~:.~\

.
<

e despesas, no livro diá

receitas

rio e caixa, a contribuição

§

"

:-.

no exercício financeiro corresDondente
levan
.
-

tando os balanços

s) - deliberar

p

\

"

PI

condJbções e conveniênc
de imóvel dp patrimônio
sindical;

r) - fazer, ao término do manãato, prestação

sinatura

J

~~~
~~Oj
4' fo? \~. ')

preços,

ou total

sua gestão,

7.>\.,

'"~.~::;I.,.

e demais instâncias de consulta à

~..

Art.

COMPET~NCIA E ATRIBUIÇOES

DA DIRETORIA ADMINISTR
,'.."

~~'

W

70

à Diretoria administrativa:

Compete

a)

d~

A

b)

as

suas

\.

~~> rt;
~~)bm
-/i!~Y!Jj,l<}

oumpriri e f~zer cumprir as deliberações
todas

- ne.sl~'á

~':":~.'

instanciss;

c

,..'-

,(III/.!.-",)
1..; ,,-.G

\

,

I

....

gerir o patrimônio

social,
garantindo
s sua utilizaçi~
para o cumprimento àse deliberações
dos associados;
c) - representar
o Sindicato
no estabelecimento
de aebociaçõee
coletivas
e dissídios
coletivos;

d) - informar

a categoria

profissional

e os associados

cular, sobre as normas vigentes na convenção

em parti

coletiva

e na

legislação;
e)

-

garantira filiaçãode qualquer

integranteda categoria
sem distinção de raça, cor, religião, sexo, ou origem, observando

f)
g)

-

apenas as determinações

aplica1t& as penalicades

deste Estatuto;

previstas

- reunir-se em sessão ordinária uma vez por mês e extraordina~
riamente, sempre que necessário
te ou maioria
dos Diretores;

h)

i)

- fazer

-

por convocação

do Presiden

organizar

por contabilistalegalmentehabilitadoaté
30 ftrinta)de junho do ano seguinte,a propostade orçamento e receita e da despesa para o exercícioseguinte, sy

-

bmetendo-se

à aprovação, consoante ao que dispõe a Lei;

ao término de cada mandato, fazer a prestação de contas de

e programasde trabalho,

atividade
§ 12

neste Sstatuto;

atra'lés

do Secretário

Geral;
A Diretoria apoiará e estimularáo funcionaménto

'

e desenvolvi

mento Cultural, esporte e outros que venham a ser criados, bem como quai~
quer atividades ligadas ao interesse da categoria.
§ 22

-

A Diretoria,

que integram o Sistema

a seu critério

poderá convocar

os demais membros

Diretivo da Entidade, para participaram de auas

reuniões, inclusiva oom direito a voto.
§ 32

-

A Diretoria

poderá nomear membros

dos demais

.

ma Diretivo do Sindicato,exceto do Conselho Fiscal,
de

funções administrativas

§ 42

- A Diretoria,

náráo do Sindicato,
desempenhode funções
tidade.

para o desempenho I

desde q~e haja concordância

através de seu Presidente,
por instrumento
de procuração,

órgãos do Sist~

do escolhido.

poderá

nomear funciQ

se for o caso, para

técnicas, burocráticas ou administrativas da En

I

-

o-'~
Dn",
'"

~\~

At:.:5 '0>\
IV{ r

§ 59

Art.

-

-

Ae deoisões

serão

e)

-

as atas

e todos
rubricar

os papéis
os livros

ordenar

as reuniões
as despesas

- convocar

-

oheques
nanças;

f) - encaminhare
g)

-

Diretoria;
Coordenar
integrá-los
instânciasf
cumprir

a)

Substituir

a pegar,

Ao Vice-Presidente

rer

Administrativa;

e da Assembléia Geral;
de Diretoria,
o orçamento anual

de acordo

cumprir

bem como

e por visto

com o Secretário

as decisões

nos
de Fi-

dos associados

a ação dos órgãos do Sistema

cumprir

e da

Diretivo

as hipóteses

'

has atribuições

de afastamento

e quando convocado,

I

este Estatuto.

compete:

o Presidente

0,0

/

.ãri'do

sob linha de ação definida, em todas as suas

e fazer

h)
72

,,!;>/,,~

ou credencia:

do Conselho Fiscal;
que forem autorizadas

e orientar

'.-~

(0.1':1 "v.)

que dependam de sua assinatura,
contábeis
e burocráticos;

fazer

0,,

~ ~, c.

o'

o Sindicato,

de reuniões

e contas

"-

(" \

. ___ ~.~"./
I
~II ' VIU':;
ue

necessário,
membros da Diretoria
presidir
as reuniões da Diretoria
Asstaar

áv

~ 17)

4r.

71 - Ao Presidente
oompete:
a) - .Representar ofioialmente

d)

",-..

5'vRes o

-" M:tli;

COMPET~NCIA E ATRIBUIçaES DOS MEMBROSDA DIRETOR ~

c)

Art.

~

de votos.(

- U

b)

Art.

tOII1adas por maioria

1 ()

auxiliar

acima,

previstas
no que for

quando ocor

neste

Estatuto,

necessário.

73

Ao Secretário Geral compete:

a)

preparar ou mandar
te do Sindicato;

b)

coordenar, dirigir, executar, intensificar e fiscalizar os
trabalhos
da secretaria;

c)

ter

sob

processos,
d)

assinar

sua guaràa

preparar a correspondênciae o expedieD

a fiscalização

e o arquivo

dos

ofíoios,

contratos

e os livros
ofioiais
da Entidade;
oom o Presidente a oorrespondênoia privativa
do .

seu oargo;
e)

reoeber.e verificar as propostas de admissão

cial,

conforme as determinações

tivas

g)

Gerais,

so-

deste Estatuto;

f) - Secretariar as reuniões da Diretoria
Assembléias

ao quadro

Administrativae das

e assinar com o Presidente as respec-

atas;

- superintender
dicato,

as quadros

de serviços

no tocante aos seus direitos

dos servidores do Sin
e Cevares;

h) - zelar
tores
cal.
Art. 74 - Ao 12
a)

e responsabilidade,
e fiscalizaçies dos
atinentes à sua pasta;

b) - Assinar com o Presidente, os cheques e efetuar os pagamentos e recebimentos autorizados;
c) - recolher o dinheiro ào Sindicato ao Banco designado pela
Diretoria Administrativa;
d) - apresentar ao Conselho Fiscal, balancetes mensais e um

t

balanço anual, que será submetido a aprovação do Conselho Fiscal e a Assembléia Geral;
e) - rubrioar com o Presidente, 0$ livros de tesouraria;
f) - receber as verbas, as doações e os legados destinados ao
Sindicato;

g) - manter em dia as escriturações
h) - r~oporcionar
boração

a Diretoria

do orçamento

a seu cargo;

os elementos

anual,

necessários

à ela-

orçanào a receita e fixando

as despesas.
§

12 -

g vedado ao tesoureiro conservar em seu poder para atender

ás despesas do Sindicato cujo pagamento não poderá ser feito por cheque
importância superior a 10 (dez)

salários mínimos (piso salarial).

§ 2Q - Sempre que possível, 06 pagamentos deverão ser feito por ch~
que nominativos.

Art. 75
a)

Ao 22 Secretário
substituir
pedimentos,

de Finanças

o Secretário

compete:

de Finanças

bem como, auxiliá-lo

em seus eventuais

im-

no que for necessário;

b) - exercitar as funções que lhe forem delegadas pela Diretoria;

Ao Secretário de Promoção Social compete:
Dirigir e fiscalizar
co, cultural,
rar anualmente

os Departamentos:

feminino,

médico, odontolági

lazer, esportes

os programas

e atividades

e outros ~ elabodestes departa-

mentos;

b) - fazer executar
e publicações
cações,
assunto,

os serviços

de recorte de jornais,

de interesses

para serem coletadas
na Secretaria;

nos diversos

revistas

órgãos de comuni-

em pastas específicas,

por

c)

,_o (.: 21

- proltover

o entendimento

fichários

de

categorias,

com a Secretaria,

Endereços

das

Entidades

a...<~;'g~:~~'
ãd\de
.'
-,,,-,'""'"
\

Sindi6ã:i

f

\ ~

de pessoas

Sindicato.

cuj o relacionamento

Reso~

v

.,/

>.\,
(~':-',

~káni
,,~/...

seja ~~/ <9" ..;,'J'~~
~~~
',lIL/idade

"

manter a publicação
Informativo".

d)

~

..

.vÓ

.:

""-

dos órgãos de comunicações e d~~ d1m'

...

zaçoes

e a àdministração

)

do Jornal

flO

'

"Boletim

Ao secretário

Art. 77

zelar

a)

de Organização
e Patrimôaio,compete:
pela conservaçãoda sede social, bens móveis e imó-

veis;

b)

manter contato com as prganizações sindicais de base;

c)

guardar e conservar os troféus, medalhas e símbolos que
constituem valores dp patrimônio histórico e esportivo da

d)

-

Entidade;
providenciar a conservação, 06 consertos e reparos
que se
fizerem necessários dos móveis e imóveis, supetintendendo
todas as obras novas de melhoramentos e reformas;

e)

- coordenar

a assistência

aos associados;

o devido emprego das verbás e o fiel cumprimen-

f) - fiscalizar

to dos contratos

celebrados.

- CAPITULO VIII

-

DO CORPO DE SUPLENTES
Art. 78 - Conforme

previsto

do Sindicato,
com a seguinte

a)

-

neste Estatuto,

para cada Orgão Diretivo

serão eleitos membros

efetivos e suplentes,

disposição:

07 (sete) membros da Diretoria

Administrativa

Efetiva e

21 (vinte e um) suplentes;

b)

- 03

(três) membros do Conselho Fiscal Efetivo e 09 (nove)

suplentes;

c)
Art.

79

02 (dois) membros do Conselho

-

de Representantes

06 (seis) suplentes.
Diante do Disposto
suplentes

no arttgo

522, parágrafo

poderão ser nomeados

torgadospor

procuração

perante os poderes públicos

80

- Quando

não éxercente

anterior,

a suplência.

)

com p~ceres oB

Administrativa

dos interesses

das atribuições

ao respectivo

32 da CLT, os

efetiva

da Entidade

e as empresas.

o Corpo àe Suplente

liar acoplaào

mandatários,

da Diretoria

para a representação e a defesa
Art.

Efetivo e

previstas

funcionará

organismo

ao artigo

como órLão auxi-

para o qual exerce

2/

I

I

I'

- CAP1TULODO CONSELHOFISCAL
Art.

-

81

vos e 9 (nove)

O Conselho

suplentes, eleitos

sua fiscalização
determina

da gestão

composto de 3

da forma deste Estatuto, limitando-se a

financeira

e patrimonial

da Entidade, 'e do que

este Estatuto.

-

§ ~nico
çamentária

Fiscal será

O parecer

do

Conselho Fiscal

sobre o balanço,

previsão

or-

e suas alteraçõ~s deverá ser submetida a aprovação da Assemblé

ia Geral convocada para este fim, noa termos

da lei deste Estatuto.

- CAP!TULO X DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
Art.

82

- O Conselho de Representantesserá constituídode 2 (dois)

membros efetivos e 6 (seis) suplentes, eleitos na forma deste Estatuto.

Art. 83 -

Compete ao Conselho de Representantes representará o 3i.-

dicato junto a Entióade Superior, em obediência a orientação da Direto
riaAdministrativa.
Art.

- A filiação do Sindicatoà 8ntidade de

84

grau superior fica

conàicionada a previa aprovação da Assembléia Geral da categoria, especialmente convocada para esse fim, reantidaatuais filinções.

-

.

CAP!TULC XI .:.

DISPOSITIVOS COMUNS
Art. 85 - A Assembléia Geral Ordinária, especialmente convocada para
esse i'im, elegerá em processo
dos' os membros
Art.

-

86

do Conselho

Diretivo

é vetada a dispensa

do reGistro

tg

neste Estatuto.

no Artigo 82, inoiso VIII, da Consdo empregado

de sua candidatura

após o término do seu mandato,
salvo se cometer

dnico previsto neste Estatuto,

mencionado

Nos termos 0.0disposto

tituição Federal,
do momento

eleitoral

inclusive

comprovada

a partir

até um ano

a cargo de dreçào,

caso seja eleito,

falta grave aevidamente

sindicalizado,

como suplente,

nos termos deste Est~

tuto.
Art.

87

- De acordo

com este Estatuto,

constituindo

compatribuição

exclu~Jivada Diretoria de Sindicato a representação e a defesa dos inte~e

resses da Entidade, perante os pocierespúblicos e as empresas,

a estabili

dade no emprego mencionados no arte anterior, alçança todos os membros do
Conselho Diretivo mencionado neste Estatuto.
Art.88

- A denominaçiode 11diretor~

poderá ser utilizada, indistint~~

mente para os membros do Conselho Diretivo do Sindicato.
Art. 89
A convocação
do retorno
ao trabalho
na origem do dirigente

-

liberado dessa obrigação, para o exercício de mandato sindical em qual

-

quer dos órgãos do conselho óiretivo inclusive suplentes, compete ac Pre-

Art.
perderio

-

90

- DA PERDA I)E

MANDATO

Os Diretores,

conselheiros

seus man~atos,

-

na ocorrêmcia

- desenquadraIDento;

a)

fiscais

das seguintes

b) - renúncia;
c) - abandono

de cargo, assim considerada

..uniões

da ) (três)

ordinárias

ou do Conselho Fiscal,

a ausência

e sucessivas

ou ausência

alternada

das, no decurso do ano civil, a 5 (cinco)
toria
ou do Conselho Fiscal.
§

poderá

- Qualquer

anico

requerer

membro da diretoria

à Assembléia

da Diretoria
e injustific~

reuniões

quando em exercício

Geral Extraordinária,

injustific~

da Dir~

de mandato

licença por tempo deter

minado, para fins eletivos , sem prejuízo das sanções elencada no caput
deste artigo, não se lhes aplicando
te Estatuto,

sobretudo

qualquer

punibilidade

decorrente

des-

com a perda do mandato.

Art. 91 - Nas ausências

ou impedimentos

eventuais

será substituído

bstituição

será feita por diretor designado pelo, Presidente.

Art. 92 - Oooreendo

pelo Vice-Presidente

ou temporárias,

Presidente

Presidente,

I

e nos demais carGos a su~

vacância do cargo de Presidencia,

que escolherá

o seu substituto,

°

fazendo-se

assumirá

o Viceé

a seguir a convoca-

ção do suplente.

- DAS SUBSTITUIÇOES
93

Art.

- Ocorrendo'renúncia

cal, e não havendo suplente

aos

funcionamento

rio, convocará
oonstitua

órgãos,

coletiva

para preencher

o Presidente

imediatamente

da Diretoria

e do Conselho

8S cargos vagos a assegurar

do Sindicato,

a Assembléia.Geral

rior procederá,
Diretoria,

para que esta nomeie e

95

-

Provisória

constituída

do artigo ante-

no prazo de 60 (sessenta) dias, a eleição e posse da nova

Conselho Fiscal

e delegados

federativos.

O diretor, membro do Conselho Fiscal, e o delegado que per

a

cargo administrativo sindical ou de representação, por 5 (cinco)

anos.

Art.

o

ainda que resignatá-

der o cargo nos termo~ àeste Estatuto, ficarão impedidos de concorrer
q*alquer

Fis-

uma junta governativa.

Art. 94 - A Junta Governativa

Art.

-

96

- O término do mandato dos suplentes convocados, coincidirá

com os dos membros efetivos.

- DO PATRI~ONIC DO SI NDICATO Art.

97

o

a)

pelas contribuições dos que

patrimônio do Sindicato é donst1tuíóo:

cuja representação está
b)

pela mensalidade;

c)

por doações e legados;

.\
aJ

por bens a valQres exietentes ou adquirido pela Entidade
e pelas rendas por eles produziõosj

§

e)

pelos aluguéis de móveis e por juros de títulos e depósitos;

f)

por multas;

g)

por rendas eventuais.

nico

A mensalidade

fica estipulada

em I e 1/2 por cen

to dc salário mínimo no decorrer do primeiro mandato,

devendo ser eleva-

da para até 4~(quatro

sindical

por cento) do salário mínimo

a partir àa eleição e

da próxima diretoria.
Art. 98 -

cato.
Art.

-

99

1 Diretoria

Os bens imóveis só poderão ser alienados após prévia auto-

rização da Assembléia
§

compete a administração do patrimônio do Sind!

Geral,

para esse fim especialmente

12 - A venda do imóvel será efetuada pela diretoria, após decisão

da Assembléia

Geral, mediante

conoorrência

em jornal local, com antecedência

§

convocada.

2Q

-

Os recursos destinados

bens i~óveis adquiridos

pública,

coe edital publicado

mínima de 30 (tri~nta) dias.
ao pagamento

serão cosignados

total ou parcelado

obrigatoriamente

dos

no orçamento

anua 1.
Art. 100 - Na hipótese
deliberação

expressa

de dissolução

da Assembléia

do Sindicato,

o que se dará por

Geral, para este fim especialmente

vocada e co~ a presença mínima de 4/5 (quarto-quintos)

dos associados

tes e deliberação de 2/3 (dois-terços) dos presentes, todo
dical, após pagas as dívidas
Art.

101

-

Os hábitos

patrimônio

áo Sindicato,

autoridade

competente

legítimas

que impcrtem

consti

tui

e punidos

criae

patrimônio

de sua responsabílidades.
em mal versação

de peculato

cOE
qui
sin

~

ou dilapidação

serão

comunica.dos

do

ã

acministrativamente na forma deste E8tat~

to.

-

DOS DELEGADOSÀ FEDERAÇto -

Art. i02 - Na qualidade de filiado à Federação, o Sindicato
pará do seu
§ 12

-

Conselho

de representantes.

A delegação

do Sindicato

será constituída

§ 22

-

de

A eleição

2 (dois)

junto ao Conselho

membros efetives

da delegação

será

e 6 (seis)

simultânea

partici-

de Representantes
suplentes.

com a da Diretoria e

- CAP1TULO

XII -

- DA FUNÇl0 SOCIAL E ECONCMICA
Art. 103 - ~a defesa dos interesses
dicato buscará desenvolver
quando necessário,

relações

negociações

Art. 104 - As negociações

da

sociais

coletivas.
coletivas

buscam estabelecer

a melhoria

das condições de trabalho, remuneração, garantia de emprego,
Art. 105 - Voltado para a questão social,
clarecimentos

dos direitos e garantias

os de comunicações,

palestras,

dos trabalhadores

outras

promoverá

ese-

através dos me~-

cursos e debates.

Art. 106 - Poderá o Sindicato,
rias de bens, adquirir

o Sindicato

entre

adquirir

8 manter estoques

de mercad2

bens patrimoniais.
- DOS SERVIÇOS -

Art. 107 - O Sindicato
cia jurídica,

médica,

poderá prestar os seguintes

odontológica,

de clubes de lazer, barbearia,
fia e outros, a critério

-

Art.

108

organização

instituto

serviços:

de colônias

assistêg

de férias e

de beleza, escola de datilogra-

da Diretoria.

DISPOSIÇOES GERAIS

- O Sindicato integra obrigatoriamente o Sistema Confederatl

vo de representaç:o sindical da respectiva categoria, e está sujeita às
normas estatutárias daquele sistema.
Art. 109
O Sindicato recolherá re6ularmente as contribuições devi-

-

das à ?ederação e à Confeaeraçao do Sistema que integra na forma deste E§
tatuto.
Art. 110 - O Sindicato,
~ase

territorial,

subsedes

poderá impor contribuições

profissional,

desde que autorizado

por acoedos, convenções eu diesídioB coletivos.
Art. 112 - A Diretoria elaborará e aprovará
disciplinadores
Art.

113

-

dos departamentos

.

O Sindicato

114

dentro de

As inslgni&s

a todos os integran

pela Assembléia Geral

06 regimentos

internos

dos seus serviços.

não poàerá desenvolver

e nem ceder suas instalações
Art.

instituirá,

ou delegacias.

Art. 111 - O Sindicato
tes da categoria

quando julgar oportuno,

ou compro~eter
do Sindicato

atividades

políticas

seus bens nessas atividades.

constar~o

de

sua

Eanàeira

e de

seu imblema.
Art.

115

-

A primeira

Fiscal e Delegados
Jurídicas,

com o arttgo

eleição

Representantes,

será realizadas

para composição da Diretoria, Conselho
após o registro

no Cartório

de Pessoas

no prazo de 90 (noventa) dias, na conformidade

34 do presente $statuto.

xx x x x x x x x x x x x xx

Certifico e porto por fé que
o presente foi registrado no LQA-2,
às fls.lllvQ, sob o nQ012, nesta da
ta, devidamente protocolado sob
nQI05-L2A-2.

.,

o

Observação: Este estatuto ainda é o primeiro que foi
aprovado na criação do Sindicato (1994). Um estatuto
novo encontra-se em fase de discussão para ser
aprovado. O que deverá ocorrer ainda este ano.

