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Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,
RFB a sua atualização cadastral.

providencie junto à

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO DE INSCRiÇÃO

COMPROVANTE

36.328.102/0001-88
MATRIZ

DE INSCRiÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

E DE SITUAÇÃO

22/01/1992

NOME EMPRESARIAL

SINDICATO 005 SERVIOORES 00 PODER JUDICIARlO FEDERAL NO ESTAOO 00 ES
TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

SI NPOJUFES
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

Não inform ada
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA

313-1 - ENTIDADE SINDICAL
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R DUQUE DE CAXIAS

155

SALA 201 EDIFICIO ReJATA

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNiCíPIO

UF

29.010-120

CENTRO

VITORIA

ES

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

--

--

DATA DA SITUAÇÃO ESPEC IAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.
Emitido no dia 12/7/2011 às 14:14:41 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO SINDICAL
CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS
EXTRATO DO CADASTRO
Entidade

CADASTRO ATIVO
CNPJ: 36.328.102/0001-88

Grau Entidade:

Razão Social: SINDICATO
Denominação:

DOS SERVIDORES

SINPOJUFES - Sindicato

DO PODER JUDIOARIO

dos Servidores

Sindicato

FEDERAL NO ESTADO DO ES

do Poder Judiciário

Federal no Estado do Espírito Santo

Representação
Área Geoeconômica:

Urbano

Categoria:

do Poder Judiciário

Servidores

Abrangência:

Grupo:

Trabalhador

Classe: Servidores

públicos

Estadual

Base Territorial:

*Espírito

Santo*.

Dados de Localização
Logradouro:

Rua Duque. de Caxias
Número:

Complemento:

Sala 201

Bairro: Centro

E-Mail: Sinpojufes@sinpojufes.com.br
DDD 1: 27

Telefone

CEP: 29.010-120

155

Localidade/UF:

Vitória/ES

Site: www.sinpojufes.com.br

1: 32238273

DDD 2:27

Telefone

2: 33220443

Diretoria
Data início mandato:
Dirigentes

02/05/2008

DENISMAR DE OLIVEIRA
ANTONIO

Data término

Sindicais
OVIDIO

mandato:

02/05/2010

Função

MARQUES

SOARES NETO

CARLOS MAGNO CHAGAS DE OLIVEIRA
MARCELO CLAUDIO CAUMAN
PAULO HENRIQUE BARRETO
ILVIO MOREIRA FILHO
LAUDINEAS DE JESUS SOUZA
JOSETE MARIA RIBEIRO
MARIA DE FATIMA PEREIRA MENDONCA
MARLUS ANDRE OLIVEIRA SILVA
PAULO RENATO SPINELU
VALTAIR JOSE DE OLIVEIRA
HUDSON CAVALCANTE lEAO BORGES
RACEMA MARTINS POMPERMAYER

CS

Membro de Diretoria

Colegiada

Membro de Diretoria

Colegiada

Membro de Diretoria

Colegiada

Membro de Diretoria

COlegiada

Membro de Diretoria

Coleqiada

Membro de Diretoria
Membro do conselho
Membro do conselho

ColeQiada
fiscal
fiscal

Membro do conselho

fiscal

Membro do conselho

fiscal

Membro do conselho

fiscal

Membro do conselho

fiscal

Suplente

de Diretoria

Colegiada

Suplente

de Diretoria

Colegiada

x

Filiação
Federação:

FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES

rNEX:[STE~TE

Confederação:

Central

CNPJ: 37.174.521/0001-75

Não há dedaração

Sindical:

Não há declaração

Histórico do Cadastro
E UERIMENTO
R15627
024678
024682
034903

044758

de filiação

de filiação

DO JUDICIARIO

FEDERAL E MINISTERIO

RF

PUBUCO DA UNIAO

,

,

~ S.
nni~
~...••..
n~.les
TERMO

DE

DIRETOR

POSSE

JURíDICO

DO
DO

SINPOJUFES PARA O BIÊNIO

2010/2012

Às nove horas do dia três (03) de fevereiro do ano de dois mil e onze, na
sede do SINPOJUFES- Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no
,

estado do Espírito Santo, sito na Rua;'Duque de Caxias, 155, Centro,
Vitória/ES, após referendo pela Assembléia Geral (realizada no dia 02 de
fevereiro

de 2011, conforme

ata) da indicação do Diretor

Executivo

Suplente para ocupação do cargo de Diretor Jurídico, conforme art. 15,
parágrafo primeiro

do estatuto

do SINPOJUFES,vacante em razão da

renúncia na data de vinte e sete de janeiro de dois mil e onze da diretora
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE FREITAS, foi empossado

o DIRETOR

JURíDICO: DENISMAR DE OLIVEIRAMARQUES (TRT), brasileiro, divorciado,

~;3
0«

-o~
s::""
0°

residente à Rua Minas Gerais, nº 145, Bloco 12, AP. 201, Laranjeiras li,
Serra/ES, CPF nº 518.222.707-82,

o...~
VioeC

'.~i'.t.M~

RG nº 04670618-0/RJ, pela Diretora

lft:=(~{i~~

1'11.

Executiva do SINPOJUFES,IRACEMA MARTINS POMPERMAYER, passando "~
..
o mesmo' a ocupar
empossado

o referido

encerra-se juntamente

ora .~~ffi8 S
~~, <
com o dos demais membros do

cargo. O mandato

Conselho Executivo na data de 04/07/2012.

Vitória, 03 de fevereiro de 2011.

Diretora Executiv

do Sinpojufes

.!!! •• ~
~~~

do membro

'~y
~
o

.~
<

Às onze horas do dia cinco (05) de julho do ano de dois mil e dez
(2010), na sede do SINPOJUFES - Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo, sito na Rua
Duque de Caxias, 155, Sala 201, Edifício Renata, Centro, VitóriaES, o Presidente da Comissão Eleitoral, Sr. Bruno Federi~
Guimarães, indicado pela categoria em Assembléia datada de 24 d~\t '\
,
fevereiro de 2010, em conformidade com o art. 35, parágrafo único .
do Estatuto, deu posse aos novos membros do Conselho Executivo
e Conselho Fiscal eleito nos dias 27 e 28/04/10, compostos
'
respectivamente, da seguinte forma: DIRETOR EXECUTIVO:
IRACEMA
MARTINS
POMPERMAYER
(TRF),
brasileira,
divorciada, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nO51, ap.
202, Jardim da Penha, Vitória/ES, CPF nO416.935.157-68, RG nO
1.092.735/BA,
SUPLeNTE
DO
DIRETOR
EXECUTIVO:
DENISMAR DE OLIVEIRA MARQUES (TRT), brasileiro, divorciado,
residente na Rua Minas Gerais, nO 145, Bloco 12, ap. 201,
Laranjeiras li, Serra/ES, CPF-nO518.222.707-~2, RG nO04670618O/RJ, DIRETOR JURíDICO: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE
FREITAS (TRF), brasileira, casada, residente na Av. da Praia, nO
2600, ap. 103, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CPF nO
194.793.796-00, RG nO M946968/MG, SUPLENTE DO DIRETOR
JURíDICO: MARCOS VENíCIOS DE SIQUEIRA LIMA (TRF),
brasileiro, casado, residente na Rua Oswaldo Bastos de Souza
Freitas, nO208, Jardim Camburí, Vitória/ES, CPF nO884.987.19704, RG nO 06958371-4/RJ, DIRETOR FINANCEIRO: SILVIO
MOREIRA FILHO (TRT), brasileiro, casado, residente na' Rua
Morangos, nO 17, Ilha dos Bentos, Vila Velha/ES, CPF. nO "
206.060.956-91, RG nO 790.559/MG, SUPLENTE DO DIRETOR
FINANCEIRO: MANOEL FERREIRA PEPINO (TRT), brasileiro,:"
casado, residente na"Av. Fernando Ferrari, nO 1886, Goiapeiras,
Vitória/ES, CPF nO479.756.367-20, RG nO293.927/ES, DIRETOR
REPRESENTANTE DA JUSTiÇA FEDERAL: EDILSON CARLOS"
VIDAL (TRF), brasileiro, casado, residente na Rua Carlos Delgado (,
Guerra Pinto,. nO 721, Jardim Camburi, Vitória/ES,. CPF nO, .' ,, I
904.286.847-34, RG 692.487/ES, DIRETOR REPRESENTAN!E
'I
DA JUSTiÇA ELEITORAL: HUDSON CAVALCANTE LEAO, ,
BORGES (TRE), brasileiro, casàdó;--'í"esidentena Alameda Mary'
~, ,
Ubirajara,nO135,ap. 1201,praia,desan~a~
Vitória/ES,CPF~
.' 1
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nO
784.669.037-04,
RG
nO
585.451/ES
DIRETOR
REPRESENTANTE DA JUSTiÇA DO TRABALHO: DEISE MARA
DA CUNHA (TRT), brasileira, separada judicialmente, Rua
Diógenes Malacarne, nO 150, ap. 1004, Praia da Costa, Vila
Velha/ES, CPF nO 848.008.647-87, RG nO 06967071-9, 1°
CONSELHEIRO: JOSÉ CARLOS L1QUIS PEREIRA (TRF),
brasileiro, casado, residente na Av. Presidente Kennedy, nO920,
ap.105, Vila. Lenira, Colatina/ES, CPF nO001.753.767-35, RG nO
1064720/ES, SUPLENTE DO 1° CONSELHEIRO: CARLOS
MAGNO CHAGAS DE OLIVEIRA (TRE), brasileiro, casado,
residente na Rua Odisséia Neves Gabrielli, nO05, Bairro Manoel
Plaza, Serra/ES, CPF nO 751.052.097-53, RG nO 596.175/ES, 2°
CONSELHEIRO: VALTAIR JOSÉ DE OLIVEIRA (TRF), brasileiro,
casado, residente na Rua Colatina, nO 360, Nova Brasília,
Cariacica/ES, CPF 726.693.227-00, RG nO632.971/ES, SUPLENTE
DO 2° CONSELHEIRO: MARIANA LEMPÉ MADRUGA MADEIRA
(TRF), brasileira, casada, residente na Av. Rio Branco, nO1699, ap.
602, Praia do Canto, Vitória/ES, CPF nO088.268.747-60, RG nO
- - 1..630.409/ES, 3° CONSELHEIRO: MARIA EUG~NIA REZIZNDE
VIEIRA JACOME (TRT), brasileira, casada, residente na Escadaria
São Damião,. 75, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, CPF nO
015.478.477-00, RG nO 1.012.331-ES, SUPLENTE
DO 3°
CONSELHEIRO: ROSA MARIA RAMOS MALBAR BARCELLOS
(TRF), brasileira, casada, residente na Silvia Tristão Aguiar, nO21,
Mata da Praia, Vitória/ES, CPF nO 925.392.627-91, RG nO
667.344/ES. O mandato dos membros da nova Diretoria encerra na
data de 04/07/2012. Em nada mais havendo, foi declarada
encerrada a solenidade de posse às onze horas, cuja presente' ata
foi
.Iav
por
mim,
Bruno
Federici
Guimarães .
, que presidi e secretariei qs.. '
~ria-ES, 05de julho de 2010.
.". ~.

~,~

.
. Bruno Fede . i Guimarães
,Presidente da Comissão leitoraldo SINPOJUFES
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO DIA 14 DE MARÇO DE 2011

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e onze, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
situado à Avenida João Batista Parra, 575, Praia do Suá, Vitoria - ES, com o alcance de "quorum"
estatutário em segunda convocação às 12:30h, tendo sido efetuada a primeira chamada às 12:00h,
reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária os membros filiados do Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário Federal no Estado do Espirito Santo - SINPOJUFES, conforme lista de presença em
anexo, para discussão e deliberação dos seguintes pontos de pauta:

.

Dando início aos trabalhos, a Diretora Executiva do SINPOJUFES, Iracema Martins Pompermayer, leu os
pontos de pauta e propôs a inversão da pauta, o que foi acolhido à unanimidade e após distribuir a todos
os presentes, o texto guia, as alterações propostas e cópia do estatuto atual, esclareceu a importância de
se reformar alguns pontos do atual estatuto do sindicato. Dando prosseguimento aos trabalhos, iniciou-se
a leitura coletiva da minuta contendo as propostas de modificação comparativamente ao estatuto vigente.
Assim sendo, após análise e exaustiva discussão das propostas de alteração restaram aprovadas pelos
presentes as seguintes modificações:
O ARTIGO 1° PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 1°. O Sindicato dos Servklores do Poder Judiciário Federal no. Estado do Espírito Santo SINPOJUFES, com sede na Rua Duque de Caxias. na 155. Ed. Renata, sala 201, Centro, Vitória/ES, CEP
29010-120, é constituído para fins de estudo, defesa, coordenação e proteção legal dos interesses da
cateioria profissional por ele representada, composta pelos 'servidores efetivos, ativos e inativos, da
Justi a Federal comum, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral. e de guaisquer outros órgãos do
Poder Judiciário Federal que venha a ser criado no Estado do Espírito Santo e fundamenta-se nos valores
supremos da justiça, da liberdade, da segurança, do bem-estar, do desenvolvimento e da igualdade entre
seus filiados.
Parágrafo primeiro. O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo
_ SINPOJUFES _ fundamenta-se nos valores supremos da justiça, da liberdade, da segurança, do bemestar, do desenvolvimento e da igualdade entre seus filiados.
O PARÁGRAFO 2° DO ARTIGO 1° PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Parágrafo segundo. Os deveres do sindicato serão exercidos com pleno respeito aos princípios da auto
deliberação em assuntos de seu interesse ou do interesse dos membros da categoria, ressaltando
sempre o interesse maior da categoria representada, recaindo individualmente as responsabilidades civis
e penais sobre os autores e os executores de crimes de abuso, na forma da lei e do estatuto, ainda que
praticados sob alegação de decisão coletiva.
FICA

ACRESCIDO

PARÁGRAFO

O PARÁGRAFO

3° AO

ARTIGO

1°, CORRESPONDENTE

AO

ANTERIOR

SEGUNDO:

Parágrafo terceiro.

A base territorial é a do Estado do Espírito Santo ..

Rua Duque de Caxias, n° 155, Ed. Renata, Sala 201, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-120
Tel.: (27) 3223-8273/3322-0443 "
E-mail: sinpojufes@sinpojufes.com.br
Site: sinpojufes.com.br
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ShpojJfes
FICA ACRESCIDO O PARÁGRAFO

I~~
4° AO ARTIGO 1°:

~,~)/

Parágrafo quarto. O quadro social do Sindicato comportará filiados também chamados sindicalizados.

a ---

saber:
I - Contribuintes, os servidores federais efetivos definidos no artigo primeiro,
1/- E os seguintes associados:
a) Honorários, aqueles que por determinada circunstância ou prestação de serviços relevantes às
carreiras do poder judiciário federal. forem temporariamente aceitos como associados,
b) Beneméritos, aqueles agraciados em decorrência da prestação de relevantes serviços ao Sindicato e
às carreiras do poder judiciário federal. que tenham de alguma forma contribuido para a elevação
organizacional.
O INCISO 111 DO ARTIGO 2° PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
1/1- promover a formação sindical e política de seus representados;
FICA SUPRIMIDO O INCISO V, RENUMERANDO-SE.
O PARÁGRAFO

ÚNICO DO ARTIGO 3° PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

Parágrafo Único. É assegurado a todo servidor efetivo do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito
Santo o direito de filiar-se ao Sindicato mediante subscrição em ficha-proposta e termo de compromisso,
que será admitido como sindicalizado desde que atenda aos seguintes principios básicos:
a) tiver reconhecido pelo sindicato, sua condição de integrante da categoria profissional representada.
b) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos civis e políticos,
.'
c) apresentar proposta de admissão modelo padrão, juntamente com cópia da carteira funcional. uma foto
e cópia do holerite de pagamento.
.
d) subordinar-se às normas do presente estatuto, dos regulamentos e do regimento interno do sindicato,
bem como às resoluções da Assembléia Geral. da Diretoria. do Conselho Físcal e Delegados, assinando
o respectivo termo.
e) em caso de refiliação, que não tenha cometido nenhuma infração estatutária.
f) em caso dEi recusa do sindicato, a decisão deve ser fundamentada e referendada pela Assembléia
Geral.
OS INCISOS I E 111 DO ARTIGO 4° PASSAM A TERA
I - votar e ser votado em eleições de representações
demais determinações deste Estatuto;

SEGUINTE REDAÇÃO:
do Sindicato, desde que respeitadas todas as

11/ - provocar, mediante requerimento subscrito por pelo menos 20% (vinte por cento) dos filiados,
adimplentes, a convocação de Assembléia Geral, justificando a pautá e desde que requerido a Diretoria
do Sindicato, esta tenha indeferido o pedido.
O INCISO VI DO ARTIGO 4° PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
VI - exigir o cumprimento dos objetivos e determinações deste Estatuto e o respeito. por parte da
Diretoria, das decisões das Assembléias Gerais, desde que as deliberações sejam realizadas sem
infringência ao estatuto e à lei.

Rua Duque de Caxias, nO155, Ed. Renata, Sala 201, Centro, VitórialES, CEP 29010-120
Tel.: (27) 3223-8273/3322-0443 .
E-mail: sinpojufes@sinpojufes.com.br
Site: sinpojufes.com.br
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o PARÁGRAFO

ÚNICO DO ARTIGO 4° PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

Parágrafo único. Enquanto pender ação judicial ou administrativa pleiteando anulação de sua demissão
ou exoneração, o filiado não perderá os seus direitos sociais previstOs neste Estatuto, inclusive o direito
de exercer cargo ou função em qualquer dos órgãos do Sindicato, ressalvada decisão da Assembléia
Geral em sentido contrário, convocada na forma estatutária, salvo determinação judicial em contrário.
O INCISO"

DO ARTIGO 5° PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

11- comparecer às Assembléias Gerais. votar, ser votado acatar e divulgar as decisões e resolucões das
Assembléias Gerais não contrárias à lei, aos direitos constituidos e ao presente estatuto.

O INCISO V, VI, e VII AO ARTIGO 5°, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

FICA ACRESCIDO

V - acatar as decisões da Diretoria Executiva, podendo, contudo, recorrer das mesmas ao Conselho
Fiscal e ao final, à Assembléia Geral;
VI - respeitar em tudo à lei, às autoridades constituídas e ao presente estatuto cumprindo-o
cumprir integralmente.

e fazendo-o

VII - prestigiar o sindicato em suas atividades e ações, contribuindo especialmente para a solidariedade
semeando o espírito associativo entre os membros da categoria.
FICA ACRESCIDO

O PARÁGRAFO

e

ÚNICO AO ARTIGO 6°, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

Parágrafo Único. No caso do caput, o excluído poderá refiliar-se, mediante quitação do débito, obtendo
seus plenos direitos após 01 (um) ano sem infração estatutária, na forma do estatuto e observado o
artigo terceiro.
O INCISO li, DO ARTIGO 7°, PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
11- Diretoria Executiva
O ART. 8° PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 8°. A Assembléia Geral é órgão máximo de deliberação do Sindicato, sendo soberana em suas
decisões não contrárias a este Estatuto e à lei. Qualquer deliberação que fira o estatuto ou a lei será
nula de pleno direito.
.
OS INCISOS
I, 11 e
RESPECTIVAMENTE:

IV,

DO

ARTIGO

9°,

PASSAM

A

TER

A

SEGUINTE

REDAÇÃO,

I - Pelo Diretor Presidente
11- pela maioria da Diretoria Executiva
IV'- pelo mínimo de 20% (vinte por cento) dos filiados em pleno gozo de seus direitos estatutários
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o ARTIGO 10, CAPUT, PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 10. As decisões da Assembléia Geral serão tomadas pela maioria simples dos filiados presentes.
o ARTIGO 11, CAPUT, PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 11. A Assembléia Geral será instalada em primeira convocação com a presença de pelo menos 50%
(cinqüenta por cento) dos filiados e, em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer número
dos filiados presentes.
O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Parágrafo único. As sessões serão abertas pelo Diretor Presidente ou por qualquer membro da
Diretoria Executiva, ou, ainda, por qualquer filiado indicado por maioria dos presentes, em caso de
ausência do Diretor Presidente, ou por indicação deste.
OARTIGO

12, CAPUT, PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

Art. 12. Compete à Assembléia Geral deliberar sobre todas as matérias de interesse da categoria,
ressalvadas as de competência da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos delegados sindicais,
desde que não atentem contra o estatuto e na forma deste.
O PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 12 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Parágrafo primeiro Todas as despesas extraordinárias que ultrapassem o montante correspondente a
25 (vinte e cinco) salários mínimos deverão ser autorizadas expressamente pela Assembléia Geral, por
maioria simples.
O ARTIGO 13, CAPUT, PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 13. As convocações da Assembléia Geral serão feitas através de edital publicado em jornal de
grande circulação estadual, cujas cópias serão afixadas nas dependências
do sindicato, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, sendo facultada a divulgação através de outros meios
de comunicação.
O PARÁGRAFO 2°, DO ARTIGO 13, PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Parágrafo segundo. Quando convocada na forma dos incisos 111e IV do art. 9°. o prazo para a Diretoria
Executiva decidir sobre o requerimento e instalar a Assembléia será de 15 (quinze) dias, após
recebimento do pedido.
O ARTIGO 14 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 14. A Diretoria Executiva será constituída de 09 (nove) membros efetivos (Diretor Presidente, VicePresidente; Diretor Jurídico, Diretor Financeiro, Diretor Administrativo, Diretor de Comunicação e Eventos,
Diretor Representante da Justiça do Trabalho, Diretor Representante da Justiça Eleitoral e Diretor
Representante
da Justiça Federal) e 03 (três) suplentes dos Diretores Jurídico, Financeiro e
Administrativo, respectivamente.
.

Rua Duque de Caxias, nO155, Ed. Renata, Sala 201, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-120
Tel.: (27) 3223-82731 3322-0443
E-mail: sinpojufes@sinpojufes.com.br
Site: sinpojufes.com.br

FICA ACRESCIDO

O PARÁGRAFO

ÚNICO DO ART. 14:

Parágrafo único. O conselho fiscal será composto pro 03 (três) membros titulares e 03 (três) suplentes,
bem como de delegados sindicais para as regiões norte, sul e metropolitana,
O ARTIGO

15, CAPUT,

PASSA

A TER A SEGUINTE

REDAÇÃO,

ACRESCIDO

O PARÁGRAFO

ÚNICO:
Art. 15. Compõem A Diretoria Executiva os seguintes cargos:
I - Diretor Presidente
11 - Vice- Presidente
111 - Diretor Jurídico;
IV - Diretor Financeiro;
V - Diretor Administrativo;
VI - Diretor de Comunicação
Parágrafo

e Eventos,

Único. São diretores de base:

I - Diretor Representante

da Justiça do Trabalho;

11 - Diretor Representante

da Justiça Eleitoral e

111 - Diretor Representante

da Justiça Federal.

IV - Os Delegados Regionais,
OS PARÁGRAFOS
RESPECTIVAMENTE,

1° e 2°' DO ARTIGO 15, PASSAM
suprimindo-se
as alíneas a,b e c:

A

TER

A

SEGUINTE

REDAÇAO,

Parágrafo primeiro. Havendo vacância de cargo, a Diretoria Executiva poderá convocar o substituto
dentre seus membros efetivos e suplentes, respectivamente,
Parágrafo segundo. Nos casos de férias e afastamentos temporários dos titulares, serão substituidos
pelos respectivos vice e suplentes, mediante convocação do Diretor Presidente ou da Diretoria em não o
fazendo aquele, no prazo de 05 (cinco) dias.
O ARTIGO 16 E SEUS PARÁGRAFOS,

PASSAM A TER A SEGUINTE REDACAO:

Art. 16. Compete à Diretoria Executiva:
I - cumprir e fazer cumprir os estatutos sociais e as decisões da Assembléia Geral obedecidos o estatuto
e a lei;
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11 _ apresentar balanço anual financeiro e de atividades;
111 _ ro or à Assembléia Geral em réstimos venda de bens imóveis ou ual uer ônus ue venha a
gravar. o patrimônio socia\' com aprovação de no minimo 15% dos filiados em Assembléia Geral
previamente convocada.
IV _ praticar todos os atos necessários à consecução das finalidades do Sindicato.
Pará rafo único.

A Diretoria Executiva reunir-se-á mensalmente

e suas decisões serão tomadas

ela

maioria simples.

o ARTIGO

17 E SEUS PARÁGRAFOS,

PASSAM A TER A SEGUINTE REDACAO:

Art. 17. Ao Diretor Presidente compete:
I - representar formalmente o Sindicato;
11 _ representar o Sindicato

perante a Administração

Pública e em Juízo. podendo. nestas hipóteses,

delegar poderes;
111 _ convocar as reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e das Assembléias Gerais;
IV _ movimentar contas bancárias. conjuntamente com o DiretorFinanceiro;
V _ analisar e realizar despesas e pagamentos ordinários das atividades do Sindicato;
VI - contratar, demitir e fixar os vencimentos dos funcionários do Sindicato;
VII - convocar, através de Edita\, as Eleições do Sindicato.
FICA ACRESCIDO O ART. 19.A, COM A SEGUINTE REDACÃO:
Art. 19-A. Ao Diretor Administrativo compete:
I _ administrar o patrimônio do sindicato, zelando por sua conservação;
11 - gerenciar os recursos humanos;

111 _ apresentar, ao Diretor Presidente, as contratações e demissões de funcionários e serviços, sendo
vedada a contratação de parentes, consangüineos ou colaterais, até 3° graus, ou cônjuge de membros da
direção da entidade;
IV _ zelar pelo bom relacionamento entre funcionários e diretores.e para o funcionamento
máquina sindical, bem como executar a política de pessoal definida pela Diretoria Executiva;

eficaz da

V _ ter sob sua responsabilidade a guarda dos documentos, contratos, convênios atinentes à sua pasta, e
adotar as providências necessárias para impedira a corrosão inflacionária e deterioração financeira do
Sindicato, a arrecadação e o recebimento de numerário e de contribuições de qualquer natureza, inclusive
doações e legados.
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VI - manter os recursos

de informática

em condições

de pronto

atendimento

às

Sindicato.
VII - organizar e arquivar atas de reuniões e assembléias.
VII - manter atualizada a correspondência
VIII _ providenciar

a admissão

do Sindicato.

e demissão

de funcionários

da entidade,

após decisão do Diretor

Presidente.
IX -alienar,

após decisão da Assembléia Geral, bens do Sindicato para alcançar seus objetivos sociais.

FICA ACRESCIDO O ART. 19-8, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 19-8. Ao Diretor de Comunicação e Eventos compete:
I _ zelar pela busca e divulgação de informações entre o Sindicato, a categoria por ele representada e o
conjunto da sociedade;

11 - dirigir e ter sob sua guarda e responsabilidade os meios de divulgação do Sindicato.
111 - desenvolver campanhas publicitárias definidas pela Diretoria.
IV - manter contato com a impressa e divulgar atividades do sindicato;
V - administrar, inspecionar e zelar pelo material esportivo do sindicato;
VI - definir uma politica sócio-cultural visando integrar a categoria;
VII - promover e organizar as atividades artisticas e culturais do Sindicato.
VIII - propor à Diretoria Executiva convênios com entidades culturais, no intuito de facilitar o acesso da
categoria às manifestações artísticas e culturais.
IX - manter e desenvolver a biblioteca do Sindicato;
X - promover o assessoramento à Diretoria Executiva por meio da elaboração e apresentação sistemática
de análise de conjuntura e demais temas de interesse da categoria.
XI - planejar, executar e avaliar as atividades estruturadas de formação sindical, aprovadas pela Diretoria
Executiva como cursos, seminários, congressos, debates e encontros.
XII - coordenar a elaboração de cartilhas, documentos e outras publicações relacionadas à área ..
XIII - propor e executar atividades
necessidades detectadas.

de formação

nos diversos segmentos

da categoria,

a partir das
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XIV - representar, juntamente com o Diretor Presidente, sindicalmente o SINPOJUFES mantendo estreito
e permanente contato com entidades do movimento social organizado de âmbito local, nacional ou
internacional, objetivando fortalecer as ações unitárias de interesse dos trabalhadores.
XV - coordenar campanhas de sindicalização;
XVI - acompanhar as campanhas salariais locais ou nacionais, subsidiando a Diretoria Executiva.
XVII - acompanhar e estudar a evolução do movimento social local, nacional e internacional;
XVIII - estabelecer, coordenar e incentivar o relacionamento solidário do Sindicato com outras entidades
sindicais e do movimento popular, tendo como princípio a unidade dos trabalhadores.
XIV - coordenar e orientar o trabalho dos Delegados Sindicais;
XV - organizar pesquisas, levantamento, análise e arquivamento de dados;
XVI - organizar a memória do Sindicato
XVII - recolher e divulgar informações entre Sindicatos, categoria e o conjunto da sociedade.
XVIII-

desenvolver as campanhas publicitárias definidas pela Diretoria Executiva;

XIX - ter sob a sua responsabilidade os setores da imprensa, comunicação e publicidade;
XX - manter a publicação e a distribuição do jornal do SINPOJUFES, boletins e demais publicações do
Sindicato;
XXI - coordenar o Conselho Editorial dos veículos de comunicação do Sindicato.
XXII - organizar as atividades de lazer, eventos culturais e desportivos, que promovam a integração da
categoria;
XXIII-

promover, por meio de suas atividades, a valorização e integração da cultura popular;

XXIV - manter atualizados dados necessário à agilização da comunicação com a categoria.
XXV - coordenar a divulgação das Assembléias Gerais ordinárias e extraordinárias;
XXVI-

coordenar a divulgação de reuniões das diversas instâncias de direção do sindicato.

O,INCISO V DO ART. 20 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
V - opinar e deliberar, em conjunto com os demais Diretores da Diretoria Executiva, sobre despesas
extraordinárias que não ultrapassem o montante correspondente a 25 (vinte e cinco) salários-minimos;
O ART. 21 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
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Art. 21. O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos
conjuntamente com a Diretoria Executiva.
PASSA O ARTIGO 31 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO
Art. 31. Consideram-se despesas extraordinárias aquelas que ocorrem acima do valor correspondente a
25 (vinte e cinco) salários-mínimos que devem passar pelo crivo dos membros da Diretoria Executiva e
nos demais casos previstos neste estatuto, mediante a autorização da Assembléia Geral.

O ARTIGO 32 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 32. As eleições para a Diretoria Executiva e de Base, Conselho Fiscal e Delegados realizar-se-ão,
trienalmente, 20 dias antes do término do mandato anterior, para um mandato de 03 (três) anos.

O ARTIGO 33 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 33. A Diretoria Executiva, de Base e Delegados,
formação de chapas.

será eleita pelo voto direto e secreto, através da

Parágrafo primeiro. As chapas deverão apresentar candidatos a todos os cargos da Diretoria Executiva,
efetivos e suplentes.
Parágrafo segundo. É vedada a inscrição de um mesmo candidato em mais de uma chapa e para
qualquer acumulação de cargos ..
Parágrafo terceiro. Os membros do Conselho Fiscal serão inscritos e eleitos individualmente, sendo no
caso do Conselho Fiscal. considerados eleitos os 03 (três) primeiros mais votados e os suplentes, na
mesma ordem.
a) Os membros eleitos titulares do Conselho fiscal, escolherão seu Presidente,podendo
eleição para alternância do Cargo, dentro do período do mandato eleitoral.

ser realizada

O ARTIGO 34 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 34. É elegível todo filiado que na data da inscrição das Chapas ou nomes para o Conselho Fiscal ou
delegados, as respectivas eleições,contar com o mínimo de (02) dois anos de filiação, em pleno gozo dos
direitos sociais conferidos neste Estatuto e sem inadimplência nos últimos 36 meses.
Parágrafo

único. São inelegíveis os participantes da Comissão Eleitoral.

O ARTIGO 35 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
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Art. 35. O processo eleitoral será coordenado por Comissão Eleitoral composta de no mlnlmo cinco
filiados eleitos em Assembléia Geral, observando sempre que possível, a composição por filiados de çada
Justiça Federal;
.
Parágrafo

único. A Assembléia Geral indicará, dentre os eleitos, o Presidente da Comissão Eleitoral.

o ARTIGO

36 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

Art. 36. Com antecedência minima de 90 (noventa) dias do término dos mandatos da Diretoria Executiva,
do Conselho Fiscal e Delegados, o Diretor Presidente çonvocará Assembléia Geral para instaurar o
processo eleitoral.
Parágrafo único. Na eventual não - convocação por parte do Diretor Presidente a eleição poderá ser
convocada por maioria simples da Diretoria Executiva, dos Delegados e na omissão destes, por 15%
(quinze por cento) dos filiados no gozo de seus direitos estatutários.
O ARTIGO 38 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art' 38. No prazo de 15 (quinze) dias após a realização da Assembléia Geral que instaurar o processo
eleitoral, o Diretor Presidente convocará as eleições para a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e
Delegados Sindicais.
O ARTIGO 39 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
Art. 39. A convocação dar-se-á mediante publicação de Edital em jornal de grande circulação
territorial do Sindicato sem prejuizo da comuniçação aos sindicalizados.
Parágrafo

na base

único. O Edital de convocação das eleições deverá conter:

I - data, local e horário de votação;

1I - prazo para registro de chapa;
111 - local e horário de inscrição.
O CAPíTULO VIII PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
CAPíTULO
DAS PENALIDADES

VIII

AO ASSOCIADO

ARTIGO 53 - Ao associado que cometer falta grave serão aplicadas penalidades que
compreendem, penas de advertência, suspensão ou exclusão do quadro social.
PARÁGRAFO

1° - será aplicada a pena de advertência ao associado que:

a) pública e ostensivamente com palavras, gestos ou ações, atacar, deneqrir ou desacatar algum membro
da administração ou do quadro social do sindicato.
b) assumir atitudes contrárias aos interesses do SINDICATO ou do quadro de sindicalizados.
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C) faltar com o devido respeito, cortesia ou urbanidade para com algum membro da administração ou do--\}
quadro social do sindicato,causando-Ihe prejuízo moral.
d) insurgir-se contra ato, decisão ou resolução estatutária elou legal. emanado do Diretor Presidente, da
Diretoria, do Conselho Fiscal. Delegados ou da Assembléia Geral.
e) por má conduta, espírito de discórdia ou falta cometida contra o patrimônio moral ou material do
SINDICATO, de forma que se torne nocivo aos interesses do SINDICATO.
f) por infringir qualquer um dos deveres assegurados no presente estatuto.
g) faltar com a urbanidade no tratamento com os demais sindicalizados,inclusive nas assembléias gerais;

PARÁGRAFO 2° - será aplicada
nos seguintes casos:

á

pena de suspensão do quadro social. ao associado

a) que, incorrer com reincidência de qualquer ato ou causa dentre os enumerados no parágrafo
imediatamente anterior, que lhe tenha acarretado a advertência por uma vez.
b) que, manifestar-se em nome do SINDICATO sem estar autorizado pelo Presidente ou pela
ASSEMBLÉIA GERAL.
c) usar de meios indevidos para que outrem aufira assistência ou benefícios do sindicato.
d) que, no recinto do Sindicato ofender, desacatar ou faltar com o respeito a outrem.
PARÁGRAFO 3° - a suspensão será aplicada por um período mínimo de trinta e no máximo de cento e
oitenta dias, de acordo com a gravidade da falta.
PARÁGRAFO 4°_ Será aplicada a pena de exclusão do quadro social, ao associado nos
seguintes casos:
a) que, após ter sido penalizado com advertência e suspensão vier a reincidir em falta grave dentre as
enumeradas no artigo imediatamente anterior.
b) que, no recinto do Sindicato praticar ato atentatório à moral, aos bOhS costumes ou a integridade física
de outrem.
c) que, vier a ser condenado por mais de 04 (quatro) anos de prisão ou reclusão, com sentença transitada
em julgado.
PARÁGRAFO 5° - as penalidades ao associado serão aplicadas pela diretoria, a quem caberá decidir por
sua maioria sobre o rigor da pena, cujos efeitos prescrevem em dois anos, exceto nos casos especiaís
fixado no presente estatuto.
PARÁGRAFO 6° - a pena de nulidade, suspensão ou exclusão, será aplicada sempre precedida de
audiência do acusado, que será previamente notificado para comparecer à sessão da reunião da diretoria
que apreciará o caso.
,!
PARÁGRAFO 7° - após a audiência com a diretoria, o acusado disporá de cinco dias para aduzir sua
defesa por escrito que será entregue ao Presidente do Sindicato contra recibo.
PARÁGRAFO 8° - da decisão da diretoria será o infrator notificado no prazo de 48 horas, o qual terá um
prazo de dez dias para recorrer à ASSEMBLÉIA GERAL na forma do presente estatuto, cabendo a esta
proceder e decidir também com base no presente estatuto.
ARTIGO 54 - A simples manifestação da maioria da diretoria não bastará para a aplicação de penalidade
que não prevista no presente estatuto.
PARÁGRAFO 1° - de todo ato lesivo de direito ou contrário ao estatuto e a lei, seja
emanado da Diretoria ou da Assembléia Geral. poderá o associado prejudicado dele recorrer, em principio
junto à própria Assembléia Geral e em última instância para a autoridade competente.
Rua Duque de Caxias, nO155, Ed. Renata, Sala 201, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-120
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ARTIGO 55 _
associado que tenha sido excluido do quadro social. poderá refiliar-se ao SINDICATO,
desde que se reabilite a juízo da ASSEMBLÉIA GERAL e depois de decorrido o prazo do PARÁGRAFO
10 do ARTIGO 11, exceto se a exclusão tiver ocorrido por atraso de pagamento de mensalidade social
gue deverá Iiguidar totalmente o seu débito na forma deste estatuto.
PARÁGRAFO ÚNICO _ o associado readmitido receberá um novo número de inseri ão sem re'uízo da
contagem de tempo como tal. exceto se tiver excluidodo
quadro social em que será iniciada nova
contagem do tempo como associado.
O ATUAL CAPíTULO VIII PASSA A SER CAPíTULO IX, RENUMERANDO-SE
POR SUA VEZ, O ATUAL CAPÍTULO

SEUS ARTIGOS.

IX, PASSA A SER CAPÍTULO X, RENUMERANDO-SE

SEUS

ARTIGOS.
Após aprovação das mudanças estatutárias foi abordado o seguinte ponto de pauta: Aquisição de veículo
para o SINPOJUFES. A diretora executiva explicou a necessidade de se adquirir um veículo para as
atividades sindicais tais como visitas às justiças federais do interior, deslocamento de materiais e
equipamentos, especialmente durante os per iodos de greve e que o fato de não por possuírem veículo
próprio, necessitam sempre em períodos de mobilizações, pagar aluguéis às chamadas "peruinhas", que
além de onerar o caixa do sindicato não se encontram sempre disponíveis, além de não prestarem bons
serviços, esclarecendo outrossim que o Sindicato possui disponibilidade financeira para tal.
Após
deliberação, restou aprovado pelos presentes, à unanimidade, a aquisição de um veículo para o
SINPOJUFES, deixando a cargo da Diretoria Executiva, a escolha do veículo mais adequado ao
atendimento das demandas de suas atividades. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a
Assembléia Geral Extraordinária, presidida pela Diretora Executiva do SINPOJUFES, Iracema Martins
Pompermayer
e cuja ~
ata. foi lavrada' por mim, Lise Moreira Carneiro,
Assessora Jurídica do SINPOJUFES,
~ff)e!&içj
que secretariei os trabalhos. VitóriaES, 14 de março de 2011.

~Â
Assessora Jurfdlca

SINPOJUFES
ON3/65 jf. ()fó
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Estatuto

do Sindicato

dos Servidores

do Poder Judiciário
SINPOJUFES
CAPíTULO

Constituição,

Federal no Estado do Espírito

Sa

I

Base Territorial e Finalidade

Art. 1°. O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo - SINPOJUFES, com
sede na Rua Duque de Caxias, nO 155, Ed. Renata, sala 201, Centro, Vltória/ES, CEP 29010-120, é constituído
para fins de estudo, defesa, coordenação e proteção legal dos interesses da categoria profissional por ele
representada, composta pelos servidores efetivos, ativos e inativos, da Justiça Federal comum, da Justiça do
Trabalho, da Justiça Eleitoral, e de quaisquer outros órgãos do Poder Judiciário Federal que venha a ser criado no
Estado do Espírito Santo e fundamenta-se nos valores supremos da justiça, da liberdade, da segurança, do bemestar, do desenvolvimento e da igualdade entre seus filiados.
Parágrafo primeiro. O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espirito Santo SINPOJUFES - fundamenta-se nos valores supremos da justiça, da liberdade, da segurança, do bem-estar, do
desenvolvimento e da igualdade entre seus filiados.
Parágrafo segundo.
Os deveres do sindicato serão exercidos com pleno respeito aos princlplos da auto
deliberação em assuntos de seu interesse ou do interesse dos membros da categoria, ressaltando sempre o
interesse maior da categoria representada, recaindo individualmente as responsabilidades civis e penais sobre os
autores e os executores de crimes de abuso, na forma da lei e do estatuto, ainda que praticados sob alegação de
decisão coletiva.
Parágrafo

terceiro.

A base territorial é a do Estado do Espírito Santo.

Parágrafo quarto. O quadro social do Sindicato comportará filiados também chamados sindicalizados, a saber:
1- Contribuintes, os servidores federais efetivos definidos no artigo primeiro.
11 - E os seguintes associados:
a) Honorários, aqueles que por determinada circunstância ou prestação de serviços relevantes às carreiras do
poder judiciário federal, forem temporariamente aceitos como associados.
b) Beneméritos, aqueles agraciados em decorrência da prestação de relevantes serviços ao Sindicato e às
carreiras do poder judiciário federal, que tenham de alguma forma contribuído para a elevação organizacional.
Art. 2°. Constitui finalidade precípua do Sindicato:
I - lutar pela promoção e valorização profissional de seus representados;
11 - defender a independência

e a autonomia da representação

sindical;

111 - promover a formação sindical e política de seus representados;
IV - atuar na manutenção e na defesa das instituições democráticas;
V - lutar pela moralização da administração pública.
CAPíTULO 11
Prerrogativas

e Deveres do Sindicato

Art. 30. Constituem prerrogativas e deveres do Sindicato:
Rua Duque de Caxias, nO155, Ed. Renata, Sala 201, Centro, Vltória/ES, CEP 29010-120
Telefax: (27) 3223-8273/3322-0443
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I - representar e defender, perante as autoridades judiciárias
profissional e os interesses individuais de seus representados,

e administrativas, os interesses gerais da categoria
relativos a atividade profissional;

11- estabelecer negociações com a Administração Pública, visando a obtenção de melhorias para a categoria;
111
- celebrar convenções e acordos coletivos de trabalho e instaurar dissídios coletivos de qualquer natureza;
IV - estabelecer contribuições a todos aqueles que participam da categoria representativa,
em Assembléia Geral;

de acordo com decisão

V - eleger representante da categoria, bem como instalar sub sedes ou delegacias sindicais;
VI - filiar-se a organizações sindicais, mediante aprovação dos filiados em plebiscito;
VII
acompanhar
e
convenções ou portarias;

fiscalizar

a

execução

das

normas

legais

ou

originadas

em

acordos,

VIII - estimular a organização da categoria nos locais de trabalho.
Parágrafo Único. É assegurado a todo servidor efetivo do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo o
direito de filiar-se ao Sindicato mediante subscrição em ficha-proposta e termo de compromisso, que será admitido
como sindicalizado desde que atenda aos seguintes princípios básicos:
a) tiver reconhecido pelo sindicato, sua condição de integrante da categoria profissional representada.
b) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos civis e políticos.
c) apresentar proposta de admissão modelo padrão, juntamente

com cópia da carteira funcional, uma foto e cópia

do holerite de pagamento.

d) subordinar-se às normas do presente estatuto, dos regulamentos e do regimento interno do sindicato, bem como
às resoluções da Assembléia Geral, da Diretoria, do Conselho Fiscal e Delegados, assinando o respectivo termo.
e) em caso de refiliação, que não tenha cometido nenhuma infração estatutária.
f) em caso de recusa do sindicato, a decisão deve ser fundamentada
CAPíTULO

e referendada pela Assembléia Geral.

111

Dos Membros, Direitos e Deveres
Art. 4°. São direitos dos filiados:
I - votar e ser votado em eleições de representações
determinações deste Estatuto;

do Sindicato,

desde que respeitadas

todas as demais

11- participar, com direito a voz e voto, das Assembléias Gerais;
111- provocar, mediante requerimento subscrito por pelo menos 20% (vinte por cento) dos filiados, adimplentes, a
convocação de Assembléia Geral, justificando a pauta e desde que requerido a Diretoria do Sindicato, esta tenha
indeferido o pedido.
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IV - gozar dos benefícios e assistência proporcionados pelo Sindicato;
V - utilizar as dependências

do Sindicato para as atividades compreendidas

neste Estatuto;

VI - exigir o cumprimento dos objetivos e determinações deste Estatuto e o respeito, por parte da Diretoria, das
decisões das Assembléias Gerais, desde que as deliberações sejam realizadas sem infringência ao estatuto e à
lei.
VII- obter esclarecimentos e informações aos órgãos administrativos

do Sindicato.

Parágrafo único. Enquanto pender ação judicial ou administrativa pleiteando anulação de sua demissão ou
exoneração, o filiado não perderá os seus direitos sociais previstos neste Estatuto, inclusive o direito de exercer
cargo ou função em qualquer dos órgãos do Sindicato, ressalvada decisão da Assembléia Geral em sentido
contrário, convocada na forma estatutária, salvo determinação judicial em contrário.
Art. 5°. São deveres dos filiados:
I - pagar pontualmente a mensalidade social deliberada e aprovada em Assembléia Geral ou autorizar o respectivo
desconto em folha de pagamento;
11- comparecer às Assembléias Gerais, votar, ser votado acatar e divulgar as decisões
Assembléias Gerais não contrárias à lei, aos direitos constituídos e ao presente estatuto.

e resoluções

das

111
- cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto;
IV - zelar pelo patrimônio e serviços do Sindicato.
V - acatar as decisões da Diretoria Executiva, podendo, contudo, recorrer das mesmas ao Conselho Fiscal e ao
final, à Assembléia Geral;
VI - respeitar em tudo à lei, às autoridades constituídas e ao presente estatuto cumprindo-o e fazendo-o cumprir
integralmente.
VII - prestigiar o sindicato em suas atividades e ações, contribuindo
semeando o espírito associativo entre os membros da categoria.

especialmente

para a solidariedade

e

Art. 6° . O filiado em débito com o Sindicato por mais de 03 (três) meses será excluído.
Parágrafo Único. No caso do caput, o excluído poderá refiliar-se, mediante quitação do débito, obtendo seus
plenos direitos após 01 (um) ano sem infração estatutária, na forma do estatuto e observado o artigo terceiro.
cAPírULOIV
Da Administração,

Fiscalização e Representação do Sindicato

Art. 7°. Constituem órgãos do Sindicato:
I - Assembléia Geral;
11- Diretoria Executiva;
111
- Conselho Fiscal;
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IV - Delegados Sindicais.
SEÇÃO I
Da Assembléia Geral
Art. 8°. A Assembléia Geral é órgão máximo de deliberação do Sindicato, sendo soberana em suas decisões não
contrárias a este Estatuto e à lei. Qualquer deliberação que fira o estatuto ou a lei será nula de pleno direito.
Art. 9°. As Assembléias Gerais serão convocadas:
I - pelo Diretor Presidente;
11- pela maioria da Diretoria Executiva;
111- pelo mínimo de 50% (cinqüenta por cento) dos delegados;
IV - pelo mínimo de 20% (vinte por cento) dos filiados em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Art. 10. As decisões da Assembléia
Parágrafo

Geral serão tomadas pela maioria simples dos filiados presentes.

único. A Assembléia somente deliberará matérias constantes da pauta de convocação.

Art. 11. A Assembléia Geral será instalada em primeira convocação com a presença de pelo menos 50%
(cinqüenta por cento) dos filiados e, em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer número dos
filiados presentes.
Parágrafo único. As sessões serão abertas pelo Diretor Presidente ou por qualquer membro da Diretoria
Executiva, ou, ainda, por qualquer filiado indicado por maioria dos presentes, em caso de ausência do Diretor
Presidente, ou por indicação deste.
Art. 12. Compete à Assembléia Geral deliberar sobre todas as matérias de interesse da categoria, ressalvadas as
de competência da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos delegados sindicais, desde que não atentem
contra o estatuto e na forma deste.
Parágrafo primeiro Todas as despesas extraordinárias que ultrapassem o montante correspondente a 25 (vinte e
cinco) salários mínimos deverão ser autorizadas expressamente pela Assembléia Geral, por maioria simples.
Art. 13. As convocações da Assembléia Geral serão feitas através de edital publicado em jornal de grande
circulação estadual, cujas cópias serão afixadas nas dependências do sindicato, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas, sendo facultada a divulgação através de outros meios de comunicação.
Parágrafo

primeiro.

No Edital deverão constar as matérias a serem delíberadas.

Parágrafo segundo. Quando convocada na forma dos incisos III e IV do art. 9°, o prazo para a Diretoria Executiva
decidir sobre o requerimento e instalar a Assembléia será de 15 (quinze) dias, após recebimento do pedido.
SEÇÃO 11
Do Conselho

Executivo

Rua Duque de Caxias, nO155, Ed. Renata, Sala 201, Centro, VitórialES, CEP 29010-120
Telefax: (27) 3223-8273/3322-Q443
E-mail: sinpojufes@sinpojufes.com.br-Site:sinpojufes.com.br

S n.. pojJIies.'

"'-

\.-k

".

......."

'.

';1" ,.\lr.". ••.
..•.
~
~
: CARTú,. ,

.

.:~:'I

Art. 14. A Diretoria Executiva será constituída de 09 (nove) membros efetivos (Diretor Presidente, Vice- o/SS.I~~ie~.'
Diretor Jurídico, Diretor Financeiro, Diretor Administrativo,
Diretor de Comunicação
e Eventos:~,Q~et\lJ~::'
Representante da Justiça do Trabalho, Diretor Representante da Justiça Eleitoral e Diretor Representante 'dá
Justiça Federal) e 03 (três) suplentes dos Diretores Jurídico, Financeiro e Administrativo, respectivamente.
Parágrafo único. O conselho fiscal será composto pro 03 (três) membros titulares e 03 (três) suplentes, bem como
de delegados sindicais para as regiões norte, sul e metropolitana.
Art. 15. Compõem A Diretoria Executiva os seguintes cargos:
I - Diretor Presidente
11 - Vice- Presidente
111 - Diretor Jurídico;
IV - Diretor Financeiro;
V - Diretor Administrativo;
VI - Diretor de Comunicação e Eventos.
Parágrafo

Único. São diretores de base:

1- Diretor Representante da Justiça do Trabalho;
11 - Diretor Representante da Justiça Eleitoral e
111 - Diretor Representante da Justiça Federal.
IV - Os Delegados Regionais.
Parágrafo primeiro. Havendo vacância de cargo, a Diretoria Executiva poderá convocar o substituto dentre seus
membros efetivos e suplentes, respectivamente.
Parágrafo segundo. Nos casos de férias e afastamentos temporários dos titulares, serão substituídos pelos
respectivos vice e suplentes, mediante convocação do Diretor Presidente ou da Diretoria em não o fazendo aquele,
no prazo de 05 (cinco) dias.
Art. 16. Compete à Diretoria Executiva:
1- cumprir e fazer cumprir os estatutos sociais e as decisões da Assembléia Geral obedecidos o estatuto e a lei;
11 - apresentar balanço anual financeiro e de atividades;
111 - propor à Assembléia Geral empréstimos, venda de bens imóveis, ou qualquer ônus que venha a gravar o
patrimônio social, com aprovação de no mínimo 15% dos filiados em Assembléia Geral previamente convocada.
IV - praticar todos os atos necessários à consecução das finalidades do Sindicato.
Parágrafo
simples.

único.

A Diretoria Executiva reunir-se-á

mensalmente

e suas decisões serão tomadas pela maioria
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Art. 17. Ao Diretor Presidente compete:

1- representar formalmente o Sindicato;
11 - representar
poderes;

o Sindicato perante a Administração

Pública e em Juízo, podendo, nestas hipóteses, delegar

'li - convocar as reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e das Assembléias Gerais;
IV - movimentar contas bancárias, conjuntamente

com o Diretor Financeiro;

V - analisar e realizar despesas e pagamentos ordinários das atividades do Sindicato;
VI - contratar, demitir e fixar os vencimentos dos funcionários

do Sindicato;

VII- convocar, através de Edital, as Eleições do Sindicato.
Art. 18. Ao Diretor Financeiro compete:
1- manter sob a sua guarda os valores do Sindicato, os documentos e papéis relacionados a seu cargo, bem como
os livros contábeis, cuidando para a sua correta escrituração;
li - movimentar, com o Diretor Presidente, as contas bancárias;
111 - assinar com o Diretor Presidente os balancetes
anuais.

mensais das receitas e despesas, bem como os balanços

Art. 19. Ao Diretor de Assuntos Jurídicos compete:

1- implementar o setor jurídico do Sindicato;
11 - ter sob o seu comando e responsabilidade

todos os assuntos jurídicos do sindicato e outros correlatos;

111 - prestar orientação jurídica aos filiados;

IV - substituir o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro nos casos previstos neste estatuto.
Art. 19-A. Ao Diretor Administrativo compete:
1- administrar o patrimônio do sindicato, zelando por sua conservação;
11 - gerenciar os recursos humanos;
111 - apresentar, ao Diretor Presidente, as contratações e demissões de funcionários e serviços, sendo vedada a
contratação de parentes, consangüíneos ou colaterais, até 3° graus, ou cônjuge de membros da direção da
entidade;

IV - zelar pelo bom relacionamento entre funcionários e diretores e para o funcionamento
sindical, bem como executar a política de pessoal definida pela Diretoria Executiva;

eficaz da máquina
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V - ter sob sua responsabilidade a guarda dos documentos, contratos, convênios atinentes à sua pasta, e a
as
providências necessárias para impedira a corrosão inflacionária e deterioração financeira do Sindicato, a
arrecadação e o recebimento de numerário e de contribuições de qualquer natureza, inclusive doações e legados.
VI - manter os recursos de informática em condições de pronto atendimento às necessidades do Sindicato.
VII- organizar e arquivar atas de reuniões e assembléias.
VII- manter atualizada a correspondência

do Sindicato.

VIII- providenciar a admissão e demissão de funcionários da entidade, após decisão do Diretor Presidente.
IX - alienar" após decisão da Assembléia Geral, bens do Sindicato para alcançar seus objetivos sociais.
Art. 19-8, Ao Diretor de Comunicação e Eventos compete:
I - zelar pela busca e divulgação de informações entre o Sindicato, a categoria por ele representada
da sociedade;

e o conjunto

11 - dirigir e ter sob sua guarda e responsabilidade os meios de divulgação do Sindicato.
111 - desenvolver campanhas publicitárias definidas pela Diretoria.
IV - manter contato com a impressa e divulgar atividades do sindicato;
V - administrar, inspecionar e zelar pelo material esportivo do sindicato;
VI- definir uma política sócio-cultural visando integrar a categoria;
VII- promover e organizar as atividades artísticas e culturais do Sindicato.
VIII - propor à Diretoria Executiva convênios com entidades culturais, no intuito de facilitar o acesso da categoria
às manifestações artísticas e culturais.
IX - manter e desenvolver a biblioteca do Sindicato;
X - promover o assessoramento à Diretoria Executiva por meio da elaboração
análise de conjuntura e demais temas de interesse da categoria.
XI - planejar, executar e avaliar as atividades estruturadas de formação
Executiva como cursos, seminários, congressos, debates e encontros.
XII - coordenar a elaboração
sindicais.

de cartilhas, documentos

e outras publicações

e apresentação

sindical,

sistemática

aprovadas

relacionadas

de

pela Diretoria

à área e atividades

XII' - propor e executar atividades de formação nos diversos segmentos da categoria, a partir das necessidades
detectadas.
XIV - representar, juntamente com o Diretor Presidente, sindicalmente o SINPOJUFES mantendo estreito e
permanente contato com entidades do movimento social organizado de âmbito local, nacional ou internacional,
objetivando fortalecer as ações unitárias de interesse dos trabalhadores.
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coordenar campanhas de sindicalização;

XVI- acompanhar as campanhas salariais locais ou nacionais, subsidiando a Diretoria Executiva.
XVII- acompanhar e estudar a evolução do movimento social local, nacional e intemacional;
XVIII - estabelecer, coordenar e incentivar o relacionamento solidário do Sindicato com outras entidades sindicais
e do movimento popular, tendo como princípio a unidade dos trabalhadores.
XIV - coordenar e orientar o trabalho dos Delegados Sindicais;
XV - organizar pesquisas, levantamento, análise e arquivamento

de dados;

XVI - organizar a memória do Sindicato
XVII- recolher e divulgar informações entre Sindicatos, categoria e o conjunto da sociedade.
XVIII- desenvolver as campanhas publicitárias definidas pela Diretoria Executiva;
XIX - ter sob a sua responsabilidade

xx -

os setores da imprensa, comunicação

manter a publicação e a distribuição do jomal do SINPOJUFES,

XXI - coordenar o Conselho Editorial dos veículos de comunicação

e publicidade;

boletins e demais publicações do Sindicato;
do Sindicato.

XXII- organizar as atividades de lazer, eventos culturais e desportivos, que promovam a integração da categoria;
XXIII- promover, por meio de suas atividades, a valorização e integração da cultura popular;
XXIV - manter atualizados dados necessário à agilização da comunicação com a categoria.
XXV - coordenar a divulgação das Assembléías Gerais ordinárias e extraordinárias;
XXVI- coordenar a divulgação de reuniões das diversas instâncias de direção do sindicato.
Art. 20. Aos Diretores Representantes

da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Federal compete:

I - fixar as diretrizes políticas e administrativas

do Sindicato;

11- representar formalmente o Sindicato;
111
- instalar sub-sedes e delegacias sindicais;
IV - opinar e deliberar, em conjunto com os demais Diretores da Diretoria Executiva, sobre questões pollticas;
V - opinar e deliberar, em conjunto com os demais Diretores da Diretoria Executiva, sobre
extraordinárias que não ultrapassem o montante correspondente a 25 (vinte e cinco) salários-mínimos;

SEÇÃO '"
Do Conselho Fiscal
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despesas

Art. 21. O Conselho Fiscal será composto
conjuntamente com a Diretoria Executiva.

de 03

(três) membros

efetivos

e 3 (três)

Art. 22. Ao Conselho Fiscal compete:
I - fiscalizar a gestão financeira e patrimonial do sindicato;

11 - opinar sobre as despesas extraordinárias,

sobre os balancetes quadrimestrais

e sobre o balanço anual relativo

ao exercício financeiro findo;
111 - dar parecer sobre o balanço do exercício e lançar visto no mesmo.
SEÇÃO IV
Dos Delegados
Art. 23. Caberá a eleição de um delegado para cada grupo de 50 (cinqüenta) ou fração, de servidores efetivos de
cada órgão do Judiciário Federal, com o limite mínimo de 01 (um) e o máximo de 04 (quatro) delegados para cada
órgão.
Art. 24. A eleição do delegado será realizada anualmente.
Art. 25. Aos delegados compete:
I - representar os funcionários
respectivo local de trabalho;

de seu local de trabalho junto à Diretoria Executiva e junto à Diretoria de seu

11 - manter estreito e permanente contato de seus representantes

com as atividades e deliberações do Sindicato;

111 - convocar Assembléias Gerais, nos termos deste Estatuto.
CAPíTULO

V

Do Abandono, Vacância e Perda do Mandato
Art. 26. Considera-se abandono de mandato quando o seu exercente deixar de comparecer às reunJoes
convocadas pelo órgão ou deixar de cumprir seus afazeres sindicais pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos
sem justificativas aceitas por seus pares.
Art. 27. A vacância do cargo será declarada pela Diretoria Executiva nos casos de falecimento ou renúncia do
diretor e pela Assembléia Geral nos casos de abandono ou perda de mandato.
Art. 28. Os membros eletivos e suplentes dos órgãos de direção perderão o mandato nos seguintes casos:
I - malversação ou dilapidação do patrimônio do Sindicato;
11 - não acatamento das decisões da Assembléia Geral e da Diretoria Executiva.
Art. 29. A perda de mandato será processada pela Diretoria Executiva notificando o diretor acusado, por escrito,
dos fatos e circunstâncias que lhe são imputados, mas a destituição do(s) Administrador(es) será da competência
privativa da Assembléia geral.
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Das Despesas

CAPíTULO

VI

Ordinárias

e Extraordinárias

Art. 30. Consideram-se despesas ordinárias aquelas que são relativas ao bom funcionamento da Entidade
Sindical, visando a atender à finalidade do presente Estatuto (arts. 20 e 30), ficando estabelecido que as despesas
ordinárias serão analisadas mensalmente pelos membros da Diretoria Executiva.
Art. 31. Consideram-se despesas extraordinárias aquelas que ocorrem acima do valor correspondente a 25 (vinte
e cinco) salários-mínimos que devem passar pelo crivo dos membros da Diretoria Executiva e nos demais casos
previstos neste estatuto, mediante a autorização da Assembléia Geral.
CAPíTULO
Do Processo

VII
Eleitoral

SEÇÃO I
Disposições

Gerais

Art. 32. As eleições para a Diretoria Executiva e de Base, Conselho Fiscal e Delegados
trienalmente, 20 dias antes do término do mandato anterior, para um mandato de 03 (três) anos.

realizar-se-ão,

Art. 33. A Diretoria Executiva, de Base e Delegados será eleita pelo voto direto e secreto, através da formação de
chapas.
Parágrafo primeiro.
e suplentes.

As chapas deverão apresentar candidatos a todos os cargos da Diretoria Executiva, efetivos

Parágrafo segundo. É vedada a inscrição
acumulação de cargos.

de um mesmo candidato

em mais de uma chapa e para qualquer

Parágrafo terceiro. Os membros do Conselho Fiscal serão inscritos e eleitos individualmente, sendo no caso do
Conselho Fiscal, considerados eleitos os 03 (três) primeiros mais votados e os suplentes, na mesma ordem.
a) Os membros eleitos titulares do Conselho fiscal, escolherão seu Presidente,podendo
alternância do Cargo, dentro do período do mandato eleitoral.

ser realizada eleição para

Art. 34. É elegível todo filiado que na data da inscrição das Chapas ou nomes para o Conselho Fiscal ou
delegados, as respectivas eleições,contar com o mínimo de (02) dois anos de filiação, em pleno gozo dos direitos
sociais conferidos neste Estatuto e sem inadimplência nos últimos 36 meses.
Parágrafo

único. São inelegíveis os participantes da Comissão Eleitoral.

Art. 35. O processo eleitoral será coordenado por Comissão Eleitoral composta de no mínimo cinco filiados eleitos
em Assembléia Geral, observando sempre que possível, a composição por filiados de cada Justiça Federal;
Parágrafo

único. A Assembléia Geral indicará, dentre os eleitos, o Presidente da Comissão Eleitoral.
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Art. 36. C~m antecedência míni~a de 90.(noventa) dias ?o términ~_ dos mandat~s da Diretoria Exec~$l, "d~~,!.
Conselho Fiscal e Delegados, o Diretor Presidente convocara Assemblela Geral para Instaurar o processo el~.'
Parágrafo único. Na eventual não - convocação por parte do Diretor Presidente a eleição poderá ser convocada
por maioria simples da Diretoria Executiva, dos Delegados e na omissão destes, por 15% (quinze por cento) dos
filiados no gozo de seus direitos estatutários.
Art. 37. São atribuições da Comissão Eleitoral:

1- organizar, coordenar e fiscalizar todo o processo eleitoral;
11 - julgar as impugnações de candidatos;
111 - homologar o resultado das eleições;
IV - deliberar sobre os casos omissos.
Art. 38. No prazo de 15 (quinze) dias após a realização da Assembléia Geral que instaurar o processo eleitoral, o
Diretor Presidente convocará as eleições para a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Delegados Sindicais.
Art. 39. A convocação dar-se-á mediante publicação de Edital em jornal de grande circulação na base territorial do
Sindicato sem prejuízo da comunicação aos sindicalizados.
Parágrafo

único. O Edital de convocação das eleições deverá conter:

1- data, local e horário de votação;
11 - prazo para registro de chapa;
111 -local e horário de inscrição.
Art. 40. A inscrição de chapas será realizada na Secretaria do sindicato, até 15 (quinze dias) antes da data do
pleito.
Art.
41.
Será
garantida
por todos
os
meios
democráticos
a lisura
dos
pleitos
eleitorais,
assegurando-se condições de igualdade às chapas concorrentes, especialmente no que se refere a mesários e
fiscais, tanto na coleta, como na apuração de votos.
SEÇÃO II
Dos Procedimentos para Coleta dos Votos
Art. 42. A votação dar-se-á em dia útil e durante o período de expediente dos órgãos do Judiciário Federal.
Parágrafo

primeiro.

Parágrafo segundo.
ao Sindicato.

Em caso de não haver expediente, a eleição realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente.
A comissão Eleitoral instalará uma uma fixa em cada um dos prédios que abriguem filiados

Art. 43. No caso de o nome do filiado não constar da lista dos eleitores, a cédula será colocada em envelope
numerado e constará do livro de atas para posterior averiguação de sua regularidade como eleitor.
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Art. 44. Findo o prazo de votação, lacrar-se-á a uma e lavrar-se-á a ata circunstanciada
de ~ t~~S~V\~i
acontecimentos ocorridos durante a votação, assinada pelo Presidente da mesa, pelos mesários e pelos fiséais d~ "'1'\
cada chapa.
",
'V)
Art. 45. Cada chapa poderá indicar um fiscal que acompanhará o processo de votação e apuração, podendo
requerer junto à Comissão Eleitoral a anulação de votos ou da eleição.
Art. 46. A apuração das eleições dar-se-á no mesmo dia do pleito imediatamente após o encerramento

da votação.

Parágrafo único. Em cada município haverá um centro de apuração.
Art. 47. A divulgação dos eleitos dar-se-á imediatamente
que obtiver a maioria simples dos votos.

após o encerramento da apuração, sendo eleita a chapa

Parágrafo único. Em caso de empate entre as chapas vencedoras,
estas participarão.

proceder-se-á

nova eleição, onde somente

Art. 48. A fixação dos resultados da eleição dar-se-á no primeiro dia útil após a proclamação dos eleitos.
Parágrafo primeiro. No prazo de cinco dias a contar da afixação dos resultados, qualquer candidato poderá deles
recorrer junto à Comissão Eleitoral.
Parágrafo
eleitos.

segundo.

Não havendo recurso, ou, se houver, após o seu julgamento, será feita a proclamação

dos

Art.
49.
Para
efeitos
de
apuração
final,
a
Comissão
Eleitoral
tomará
conhecimento
dos
recursos interpostos, sendo que os julgamentos serão realizados dentro de 05 (cinco) dias, cabendo pedido de
reconsideração dentro de 24 (vinte e quatro) horas a contar da ciência da decisão.
Art. 50. Proceder-se-á à nova eleição na seção eleitoral onde tiver sido anulada a votação,
contingente de votantes possa alterar o resultado final do pleito.

quando o seu

Art. 51. A posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal dar-se-á no dia 04/0512003.

CAPÍTULO

VII

Do Patrimônio
Art. 52. Constituem patrimônio do Sindicato as rendas, as mensalidades, as contribuições,
doações, bem como os bens móveis e imóveis de qualquer espécie que venha a adquirir.
Parágrafo
doações.

as subvenções,

Único: O patrimônio do Sindicato será mantido por rendas, mensalidades, contribuições,

CAPíTULO
DAS PENALIDADES
Art. 53. Ao associado que cometer falta grave serão
advertência, suspensão ou exclusão do quadro social.

as

subvenções e

VIII

AO ASSOCIADO
aplicadas

penalidades

que compreendem,
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Parágrafo primeiro.

Será aplicada a pena de advertência

ao associado que:

a) pública e ostensivamente com palavras, gestos ou ações, atacar, denegrir ou
administração ou do quadro social do sindicato.
b) assumir atitudes contrárias aos interesses do SINDICATO
c) faltar com o devido respeito, cortesia ou urbanidade
social do sindicato,causando-lhe prejuízo moral.
d) insurgir-se contra ato, decisão ou resolução estatutária
do Conselho Fiscal, Delegados ou da Assembléia Geral.

ou do quadro de sindicalizados.

para com algum membro da administração

ou do quadro

e/ou legal, emanado do Diretor Presidente, da Diretoria,

e) por má conduta, espírito de discórdia ou falta cometida contra o patrimônio moral ou material do SINDICATO, de
forma que se torne nocivo aos interesses do SINDICATO.
f) por infringir qualquer um dos deveres assegurados no presente estatuto.
g) faltar com a urbanidade no tratamento com os demais sindicalizados,inclusive

Parágrafo segundo.

nas assembléias gerais;

Será aplicada a pena de suspensão do quadro social, ao associado nos seguintes casos:

a) que, incorrer com reincidência de qualquer ato ou causa dentre os enumerados
anterior, que lhe tenha acarretado a advertência por uma vez.
b) que, manifestar-se
GERAL.

em nome do SINDICATO

sem estar autorizado

no parágrafo imediatamente

pelo Presidente

ou pela ASSEMBLÉIA

c) usar de meios indevidos para que outrem aufira assistência ou benefícios do sindicato.
d) que, no recinto do Sindicato ofender, desacatar ou faltar com o respeito a outrem.
Parágrafo terceiro. A suspensão será aplicada por um período minimo de trinta e no máximo de cento e oitenta
dias, de acordo com a gravidade da falta.
Parágrafo quarto.

Será aplicada a pena de exclusão do quadro social, ao associado nos seguintes casos:

a) que, após ter sido penalizado com advertência e suspensão vier a reincidir em falta grave dentre as enumeradas
no artigo imediatamente anterior.
b) que, no recinto do Sindicato praticar ato atentatório
outrem.

à moral, aos bons costumes ou a integridade física de

c) que, vier a ser condenado por mais de 04 (quatro) anos de prisão ou reclusão, com sentença transitada em
julgado.
Parágrafo quinto. As penalidades ao associado serão aplicadas pela diretoria, a quem caberá decidir por sua
maioria sobre o rigor da pena, cujos efeitos prescrevem em dois anos, exceto nos casos especiais fixado no
presente estatuto.
Parágrafo sexto. A pena de nulidade, suspensão ou exclusão, será aplicada sempre precedida de audiência do
acusado, que será previamente notificado para comparecer à sessão da reunião da diretoria que apreciará o caso.
Parágrafo sétimo. Após a audiência com a diretoria, o acusado disporá de cinco dias para aduzir sua defesa por
escrito que será entregue ao Presidente do Sindicato contra recibo.
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Parágrafo oitavo - da decisão da diretoria será o infrator notificado no prazo de 48 horas, o qual terá~rn prazo de/
dez dias para recorrer à ASSEMBLÉIA GERAL na forma do presente estatuto, cabendo a esta proceder e decidir
também com base no presente estatuto.
Art. 54. A simples manifestação
prevista no presente estatuto.

da maioria da diretoria

não bastará para a aplicação de penalidade

que não

Parágrafo primeiro. De todo ato lesivo de direito ou contrário ao estatuto e a lei, seja emanado da Diretoria ou da
Assembléia Geral, poderá o associado prejudicado dele recorrer, em princípio junto à própria Assembléia Geral e
em última instância para a autoridade competente.
Art. 55. O associado que tenha sido excluído do quadro social, poderá refiliar-se ao SINDICATO, desde que se
reabilite a ju ízo da ASSEMBLÉIA GERAL e depois de decorrido o prazo do PARÁGRAFO 1° do ARTIGO 11,
exceto se a exclusão tiver ocorrido por atraso de pagamento de mensalidade social que deverá liquidar totalmente
o seu débito na forma deste estatuto.
Parágrafo único. O associado readmitido receberá um novo número de inscrição, sem prejuízo da contagem de
tempo como tal, exceto se tiver excluído do quadro social em que será iniciada nova contagem do tempo como
associado.
cAPírULOIX
Das Disposições

Gerais

Art. 56. O exercício financeiro do Sindicato é anual, iniciando com a posse da Diretoria Executiva.
Art. 57. A dissolução do Sindicato, sua fusão com outra entidade representativa dos servidores públicos, somente
poderá ser decidida em Assembléia Geral convocada especialmente para esse fim, cuja instalação dependerá do
quorum de 2/3 (dois terços) dos filiados e seja aprovada a proposta for pelo menos metade mais um dos filiados
presentes.
Parágrafo único. Em caso de extinção do Sindicato, a Assembléia Geral que assim o decidir, decidirá também o
destino do seu patrimônio, ficando, porém restrita a sua destinação a entidade representativa de trabalhadores ou
servidores públicos.
Art. 58. As reformas, emendas e alterações estatutárias obedecerão ao previsto nos art. 10 e 11 deste Estatuto.
Art. 59. O servidor licenciado para desempenho de mandato classista será escolhido dentre os membros da
Diretoria Executiva, por deliberação desta, em maioria simples, "ad referendum" da Assembléia Geral.
Art. 60. Os membros do Sindicato não respondem subsidiariamente

pelas obrigações sociais assumidas.

Art. 61. A categoria de que trata o artigo primeiro engloba também os servidores aposentados.
Art. 62. O Sindicato tem como sede a cidade de VltórialES e duração indeterminada.

cAPírULOX
Das Disposições

Finais e Transitórias

Art. 63. Apenas um dos membros da Diretoria Executiva poderá se licenciar para desempenhar mandato classista,
nos termos do art. 92 da Lei nO8.112190, após a indicação da Diretoria Executiva eleita, aprovado por
Rua Duque de Caxias, n° 155, Ed. Renata, Sala 201, Centro, VitórialES, CEP 29010-120
Telefax: (27) 3223-8273 f 3322-0443
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valores pagos a titulo de ressarcimento de despesas comprovadamente

efetuadas a serviço do Sindicato ...•.

Parágrafo primeiro - O membro da Diretoria Executiva terá assegurado, no caso de ser licenciado, o pagamento
pelo SINPOJUFES de sua remuneração pelo período de seu mandato, assegurando-se ao mesmo todas as
vantagens devidas aos servidores ocupantes da função que o mesmo exercia um mês antes da proclamação do
resultado das eleições, excluindo-se os ocupantes de cargo de DAS, ressalvando-se, ainda, que o SINPOJUFES
arcará com o pagamento da contribuição previdenciária, assistência médica, ticket refeição, bem como todas as
vantagens devidas aos servidores da ativa, ou seja, repasse.
Parágrafo segundo - Fica assegurado ao membro da Diretoria Executiva, a partir de sua eleição, ainda que por
qualquer motivo não seja licenciado, o pagamento pelo SINPOJUFES de parcela remuneratória que vier a ser
suprimida pelo Órgão de origem em razão de sua atuação sindical.
Art. 64. A contribuição mensal devida pelo filiado será de 0,7% (sete décimos por cento) sobre sua remuneração,
já descontados Imposto de Renda e Seguridade Social do Servidor, porém fica estipulado como teto máximo de
contribuição devida pelos filiados ao SINPOJUFES o valor que é descontado de um servidor ocupante do cargo de
analista judiciário em final de carreira, mais a função comissionada FC-05 mais 10 (dez) décimos de FC-05.
Art. 65. A deflagração de greve, bem como sua suspensão, fica condicionada à Assembléia Geral convocada para
este fim, garantida a participação de todos os membros da categoria com direito a voz e voto.
Art. 66. A Assembléia Geral de Fundação realizar-se-ã no dia 03 de dezembro de 1991 e elegerá, por maioria
simples dos presentes, a Diretoria Executiva e Conselho Fiscallnstaladores,
para mandato de 02 (dois) anos.
Parágrafo único. Por ocasião da Assembléia Geral de Fundação, serão apresentadas
aos cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscallnstaladores.
Art. 67. A proclamação e a posse da chapa eleita dar-se-á
Assembléia Geral de Fundação.
Art. 68. O prazo para impugnação das deliberações
oito) horas.

imediatamente

da Assembléia

as chapas que concorrerão

após o resultado referendado pela

Geral de Fundação será de 48 (quarenta e

1

Nova redação conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária de 05 de maio de 1992.

2

Nova redação conforme ata da Assembléia

Geral Extraordinária

de 02 de setembro de 2002. Foi substituída a

expressão "Diretoria Executiva" por "Conselho Executivo".

3

Nova redação conforme ata da Assembléia

Geral Extraordinária

de 02 de setembro de 2002. Foi substituída a

expressão "Diretor Presidente" por "Diretor Executivo".

4

Nova redação conforme ata da Assembléia

Geral Extraordinária

de 02 de setembro de 2002. Foi substitu ída a

expressão "Diretoria Executiva" por "Conselho Executivo".

5

Nova redação do dispositivo conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária de 17 de janeiro de 1996.
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Nova redação conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária

antiga redação "Diretor-Presidente,

r

\ c,""?- ("/~

V"

6

'J

de 02 de setembro de 2002. Foi substituída a

na sua ausência pelo seu substituto e, na ausência deste, por qualquer filiado

indicado por maioria dos presentes" por "Diretor Executivo

ou por qualquer membro do Conselho Executivo, ou,

ainda, por qualquer filiado indicado pela maioria dos presentes".
Nova redação conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária

7

de 02 de setembro de 2002. Foi substituída a

expressão "Diretoria Executiva" por "Conselho Executivo",
Parágrafo

8

primeiro acrescentado

ao artigo 12, conforme

ata da Assembléia

Geral Extraordinária

de 02 de

setembro de 2002.

9

Nova redação conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária

de 02 de setembro de 2002. Foi substituída a

expressão "Diretoria" por "Conselho Executivo",

10

Nova redação conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária

de 02 de setembro de 2002. Foi substituída a

expressão "Diretoria Executiva" por "Conselho Executivo".

11

Nova redação conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária

de 02 de setembro de 2002, sendo substituída a

expressão "Diretoria" por "Conselho Executivo",

12

A redação do presente dispositivo, conferida pela ata da Assembléia

1997, foi alterada,

conforme

a ata da Assembléia

Geral

Extraordinária

Geral Extraordinária

de 17 de junho de

de 02 de setembro

de 2002, sendo

substituída a expressão "Diretoria" por "Conselho Executivo".

13

Nova redação confo~e

ata da Assembléia Geral Extraordinária

de 02 de setembro de 2002. Foi substituída a

expressão "Diretor Presidente" por "Diretor Executivo".

14

Inciso acrescentado conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária de 02 de setembro de 2002.

15

Inciso acrescentado conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária de 02 de setembro de 2002.

16

Inciso acrescentado conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária de 02 de setembro de 2002.

17

A redação do presente dispositivo, conferida pela ata da Assembléia Geral Extraordinária de 12 de dezembro de

1996, foi alterada,

conforme

a ata da Assembléia

Geral Extraordinária

de 02 de setembro

de 2002,. sendo

substituída a expressão "Diretoria Executiva" por "Conselho Executivo".

18

A redação do presente dispositivo, conferida pela ata da Assembléia

1997, foi alterada,

conforme

a ata da Assembléia

()

..
~O

Geral Extraordinária

Geral Extraordinária

de 17 de junho de

de 02 de setembro

substituída a expressão "Diretoria Executiva" por "Conselho Executivo" nas alíneas "a" e "b".
Rua Duque de Caxias, nO155, Ed. Renata, Sala 201, Centro, VitorialES, CEP 2
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Nova redação conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária

/

~

de 02 de setembro de 2002. Foi substituída a

'

expressão "Diretoria Executiva" por "Conselho Executivo" no caput e no parágrafo único do presente dispositivo.

20

Nova redação conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária

de 02 de setembro de 2002. Foi substituida

a

expressão "Diretor Presidente" por "Diretor Executivo".

21

Nova redação conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária

de 02 de setembro de 2002. Foi substituída a

expressão "Diretoria" por "Conselho Executivo".

22

A redação do presente dispositivo correspondia à redação do inciso V, do artigo 17 do Estatuto anterior, que foi

alterado em data de 02/09/2002.

23

Inciso acrescentado conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária de 02 de setembro de 2002.

24A

redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 20 do Estatuto anterior, que foi alterado em

data de 02/0912002. Em seu inciso 11, foi substituída a expressão "Diretor Presidente" por "Diretor Executivo".

25

A redação do presente dispositivo correspondía à redação do artigo 20 do Estatuto anterior, que foi alterado em

data de 02/09/2002. Em seu inciso IV, foi substituída a expressão "Diretor Presidente" por "Diretor Executivo".

26

Nova redação conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária

27

A redação do presente dispositivo correspondia

de 02 de setembro de 2002.

à redação do artigo 23 do Estatuto anterior, que foi alterado,

conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária de 02 de setembro de 2002.

28

A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 23 do Estatuto anterior, que foi alterado,

conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária de 02 de setembro de 2002.

29

A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 24 do Estatuto anterior, que foi alterado em

data de 02 de setembro de 2002.

30

A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 25 do Estatuto anterior, que foi alterado em

data

31

A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 26 do Estatuto anterior, que foi alterado em

data de 02/09/2002. Em seu inciso I, foi substituída a expressão "Diretoria Executiva" por "Conselho Executivo".

32

A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 26 do Estatuto anterior, que foi alterado em

data de 02/09/2002. Em seu inciso I, foi substituída a expressão "Diretoria Executiva" por "Conselho Executivo".

Rua Duque de Caxias, nO155, Ed. Renata, Sala 201, Centro, VitórialES, CEP 29010-120
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33

A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 27 do Estatuto anterior, que foi ~tterado em'

data de 02/09/2002.

34

A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 28 do Estatuto anterior, que foi alterado em

data de 02/09/2002.

35

A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 29, caput e incisos do Estatuto anterior, que

foi alterada em data de 02109/2002. Foi substituida, em seu inciso 11, a expressão Diretoria Executiva por Conselho
Executivo.

36

A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 30, caput e parágrafo do Estatuto anterior,

que foi alterada em data de 02109/2002. Foi substituída a expressão Diretoria Executiva por Conselho Executivo.

37

Este capítulo foi reformulado conforme ata da Assembléia

38

Este Capítulo correspondia

Geral Extraordinária

de 02 de setembro de 2002.

ao Capítulo IV do Estatuto anterior, sendo alterado, conforme ata da Assembléia

Geral Extraordinária de 02 de setembro de 2002.

39

A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 31, do Estatuto anterior, que foi alterado em

data de 02/09/2002. Foi substituída a expressão ''Diretoria Executiva" por "Conselho Executivo".

40

A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 32, do Estatuto anterior, que foi alterado em

data de 02/09/2002. Foi substituída a expressão "Diretoria Executiva" por "Conselho Executivo".

41

!. IhII

A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 33, capit%

anterior, que foi alterado, conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária

e parágrafo único, do Estatuto

de 02 de maio de 2002.

42 A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 34, caput e parágrafo único, do Estatuto
anterior, que foi alterado, conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
43 Nova redação conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária

de 13 de novembro de 2002.

44 A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 36, caput e incisos, do Estatuto anterior,
que foi alterada, conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária

de 02 de maio de 2002.

45 A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 37, do Estatuto anterior, que foi alterada,
conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
46 A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 38, caput, parágrafo único e incisos, do
Estatuto anterior, que foi alterada, conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
Rua Duque de Caxias, nO155, Ed. Renata, Sala 201, Centro, VitórialES, CEP 29010-120
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47 A redação do presente dispositivo

correspondia

à redação do artigo 39, do Estatuto anterior, que

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
48 A redação do presente dispositivo

correspondia

à redação do artigo 40, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
49 A redação do presente dispositivo correspondia à redação, do artigo 41, caput e parágrafos do Estatuto anterior,
que foi alterada, conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária
50 A redação do presente dispositivo

de 02 de maio de 2002.

correspondia à redação do artigo 42, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
51 A redação do presente dispositivo

correspondia

à redação do artigo 43, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
52 A redação do presente dispositivo

correspondia à redação do artigo 44, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
53 A redação do presente dispositivo

correspondia

à redação do artigo 45, caput e parágrafo único, do Estatuto

anterior, que foi alterada, conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária
54 A redação do presente dispositivo

correspondia

de 02 de maio de 2002.

à redação do artigo 46, caput e parágrafo único, do Estatuto

anterior, que foi alterada, conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
55 A redação do presente dispositivo

correspondia

à redação do artigo 47, caput e parágrafo único, do Estatuto

anterior, que foi alterada, conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária
56 A redação do presente dispositivo

de 02 de maio de 2002.

correspondia à redação do artigo 48, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
57 A redação do presente dispositivo

correspondia

à redação do artigo 49, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
58 Nova redação conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária
59 A redação do presente dispositivo

correspondia

de 13 de novembro de 2002.

à redação do artigo 51, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
60 A redação do presente dispositivo

correspondia à redação do artigo 52, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002. Nova redação conforme ata de
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Assembléia

Geral Extraordinária de 02 de setembro de 2002. Foi substituída a expressão "Diretoria Executiva" por

"Conselho Executivo".
61 A redação do presente dispositivo correspondia

à redação do artigo 53, caput e parágrafo único, do Estatuto

anterior, que foi alterada, conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
62 A redação do presente dispositivo correspondia

à redação do artigo 54, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
63 A redação do presente dispositivo correspondia

à redação do artigo 55, caput, do Estatuto anterior, que foi

alterada, conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária
Assembléia

de 02 de maio de 2002. Nova redação conforme ata de

Geral Extraordinária de 02 de setembro de 2002. Foi substituída a expressão "Diretoria Executiva" por

"Conselho Executivo".
64 A. redação do presente dispositivo correspondia

à redação do artigo 56, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
65 A redação do presente dispositivo correspondia

à redação do artigo 57, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
66 A redação do presente dispositivo correspondia

à redação do artigo 58, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
67 A redação do presente dispositivo, conferida pela ata de Assembléia Geral Extraordinária

de 07 de novembro

de 1995, foi alterada, conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de setembro de 2002.
68 A redação do presente dispositivo, conferida pela ata de Assembléia Geral Extraordinária

de 12 de dezembro

de 1995, foi alterada, conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de setembro de 2002.

69 A redação do presente dispositivo correspondiaà

redação do artigo 61, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
70 A redação do presente dispositivo correspondia

à redação do artigo 62, caput e parágrafo único do Estatuto

anterior, que foi alterada, conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
71 A redação do presente dispositivo correspondia à redação do artigo 63, do Estatuto anterior, que foi alterada,
conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
72 A redação do presente dispositivo correspondia

à redação do artigo 64, do Estatuto anterior, que foi alterada,

conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2002.
Rua Duque de Caxias, nO155, Ed. Renata, Sala 201, Centro, VitórialES, CEP 29010-1
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Redação do artigo 29, conforme Ata da Assembléia

Geral Extraordinária do dia 10 de janeiro de 2005.

Redação do artigo 52, conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária do dia 10 de janeiro de 2005.

Redação do artigo 1~~conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária do dia 15 de dezembro de 2005.
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Campos Silva & Associados

DEMONSTRATIVO

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
dezembro

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembr.o
Outubro
Novembro
Dezembro

DA RECEITA e DESPESAS DO ANO DE 2011
(saldo acumulado de caixa)

RECEITA

DESPESA

SALDO

183.436,70
184.619,60
248.714,10
240.149,75

168.336,10
216.903,67
167.396,92
331.306,95

108.313,26
76.029,19
157.346,37
66.189,71
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DA RECEITA e DESPESAS DO ANO DE 2010
(saldo acumulado de caixa)

RECEITA

DESPESA

160.430,90
158.181,41
171.758,54
145.876,00
302.554,16
169.731,72
169.551,60
169.726,75
184.395,35
196.430,05
191.994,46
480.184,70

136.520,43
181.026,39
145.767,09
169.379,21
160.063,37
168.605,74
365.458,23
170.874,26
183.590,80
163.295,76
192.889,50
370.132,20

SALDO
23.910,47
1.065,49
27.056,94
3.553,73
146.044,52
147.170,50
- 48.736,13
- 49.883,64
- 49.079,09
- 15.944,80
~ 16.839,84
93.212,66 /
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Av. Champagnat

.

//
~
,~Jr" ~

DEMONSTRATIVO

Mês

- Contabilidade

645 sI. 202 centro

Vila Velha - ES CEP: 29.100-011 te!.: 27 - 332933.33 27 _ 98264747

e-mai!:

ocs@campossilva.com.br

S1NJIXBSERI OOPCURJlDFB:JI'IOE5PSANrO

(02351)

F€latório de Consulta de Saldos de 01/01/2010

até 31/12/2010

Cbnta: (28) CA I XA

Saldo EXercício Anterior

Saldo Anterior ao Período

0,000

rnbito

0,000

Crédito

2500.815,64

Saldo RnaI do Periodo

2407.602,98

93.212,660

Acumulados Anuais
Ortubro

160.430,900
136520,4v~
23.910,470

145.876,000

169551,600

169. 379.21 C

193.430,050

365 45.'3.23C

163. 295,76C

3.553,730

15944.8OC

Fevereiro
f'bvembro

158.181,410
181.026,39C
1.035,490

302.554,160

169726,750

191.994,460

160 C63,37C

17CS74,26C

192.889,SOC

4S88364C

16.839,84C

146.044,520

171.758,540
145. 767,OSC
27.056,940

169.731,720

184395,350

480.184,700

168.605,74C

183 500,BOC:

370. 132,2OC

147.170,500

4S078OSC

93.212,660

Variação cb Resultado
145000,00._

140.000,00
135.000,00
; "30.00c..,00
1~5 000,00'

1::0.000,00
115.000,00.
110.000,00

105.000,00.
100.000,00

95))00,00
90.000,0085.000,00

.

30000,00

.

75.000,00
70000,00

..

65.000,00

.

60,000,00'

..

55.000,00 .
50.000,00
45.000,00 .
40,000,00
"35.000,00

.

30.000,00
:25.000,00

..

~o_ooo,oo.
15.000,00
10.000,00
5.000,00.
0,00.

Jan

F.v

Ab,

Mai

Jun

Jul

Ago

1<15000.00
''10,000,00.
13$ 000,00

130.000,00 ..
1

~s.ooo.oo

1.;:'0000.00'
115.000,00.
'-10000,00
I OS.OOO,OO
.
100.000,00
9~ 000.00

. ...

\.\
.

~o.ooo.oo .
:::15.000,00
80000,00
75000,00,

\

.

..

\.
\

70000,00
õ$ 000,00.
tiO 000,00.
'55.000.00

.

'50.000,00
45.000,00
40000,00

\
.....

~-~\~,----,

:35.000,00
30.000,00
'<:5.000,00
20.000,00
1'5.000.00

.

.

10.000.00
5000.00

.

O'OOJllln

AOO

Oul

Nov

Dez

