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SECRE
,.' d~SlJo>l'Rt\:BtfLIIO, no uso de suas
atribuições e com fun >,¥
lOo;\;;ER:iÍíifIÇA;P!~rª,'fi,ns de direito que,
consta no CadastroN
.J!e)~ntid
....icaist",CNES,
()r~giftr.9sindical,
referente
,{'~,,,;.?
,.lg<,l. ; ", '.';,.
":':>"-;',';,',,:
ao processo4()~;!;Rê,';:,~\11;0,;0'1169,9'
.. ', "f'CNl'J: ''5.;il503.92;7hOOllh$9;ido Sindicato
Profissionlflilij!llf.,{fi~or.~s Públi sFeiÜrais lntegtiintesdl!'~'~4~iJfá~M,!9 Justiça do
Trabalhoil:a/;1i~fill,é.glã;;f':FÜ"J1lpinas'SP, '-representante'
dà,.,categiiriahc1p.~'JRrofissionais
,-u:~I$' ,_'
. _ "..--_.
---". _ ... _'$!t'~'#U2;-:"""
~', "".-.. ".: ',,',-;;,
Servidor~~;~r#:!ll~!iJ!,~i;ffJiiWilerüis
Integrardes dos Quadros da;ríiSjflii;¥4~tifw,ftgC!}~0,com
abrangênc!ª:i(nlermunicipal e base territorial nos municípiosde,.A:ffll.nJJi;iJtiii~;'Adolfo,
Aiuaí;ÁJ~'~-",!;J',1l!'91 Aguasde Lindóia, Aguas de Santa BlÍ:';bii'ra,Ag;;~sde São
Pedro,/1.'g¥:o,
.•. J1j.,'bari;Alfredo Marcondes, Altair,' Altinópolis'c¥/JÚiq Alegre,
'~";:";;,ç;i':-'.b, -'1";":,;:"'.
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Alumi"~~liii.t'{lffi$;:i,~di,{orence,,Alvares Machado, Alvaro. de Carv}!/]f1"i1J~y,i1!lândia,
Ame~~e~~'ffj;;~~~rt(õ}'J4J;
Campos, Amérili~ Brasiliens~, Amparo, A'4f~â,!~fq)A.'1!~r(Jdina,
Anga(ItlJ,q,\i:<fj.J}~ê,!!tf!h71nhumas,
AparecIda, AparecIda d'Oeste, Jl-P,al,>tr9ç(J.nguama,
1raçatii~;~#if~~q!~ba~~,Serra, Aramina, Arandu, Arapeí;' Ar{f':liquqra;itr-9ras,A rcoIris, Aredlv9,?,'2W.r~~(1~,;/lIieiópolis,
.Ariranha, Artur Nogueira, j~spási~;Assis, Atibaia,
A urijla1Jla,!~;~7zit;f;tj.il41JJt,'ifndava,'A.varé,
Bady Bassitt, .Balbin~s, B41s,aJllP;:lJananal,
Barão dl!,:~~ijirii~~/r~~fsa'lJ~~irfPªrra
do Chápéu,' Barf*;~~ ....
Ttif1'lrJ};~êrr'flJon~ta,
Barretosi''I}r!'l,
_lls,fps,B ala,tals,',Bauru"B ebedouro;'lJl!,"lf?,!fle~l!n~ll.,lJernardl11o
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Rotu catu, Braga'fi~~"iilf:{fí)ii'ff[if,!!:-"llúnll,:Brejo Afl'gli~f;,;!!.ro.d~~l!ff.'-;1'iJJrOtas,
Bu ri,
Buritama, Burt~zal!fJ.~~~W!fJt~ff.,~lt~ta,. c.a~reúv~, .lfBf;~1!!::V,ff~lC;it(;ho,eira
Paulista,
Caconde, Cafl!,landl(Jl~X]l!JlJ,.QJ!0'.-q;fL!«a,
Oalatl, CallJ1Jh<,,(lIlBJ-r«,,-:'Ca11!pma
do Monte
A legre, Campin~sjCa;;;;i,'Jil!)jtJJJil1Jiili'!.:[ista,.
çª1Jlyos/44-:.t&~i!/iÍ~iWj:f/iiiip{)s
N ovos ,Paulista,
~:'J:}"""'~;.d":r '-,',,,-,", , .t~f~-:r.-,'.'~";'~ ,,> '."
-,"o'
Cananéia, Canas,Çâ"diftqf~!!t,4;'Çândii!lj1JMl!Yigués, ír;.(J#itri,,;Capão Bonito, Capelá
do Alto, Capivari," Cartlgiiiit4tu~k!fJ.a':I!JJ~0)~ref{Sa_jJJrtl~ca,Cássia d~sCoqueiros,
Castilho,.' Catániuy"a;. Çatiguá,' ceii~tll,C~~qii~ir-a~.César, Cerquilhoi.Cesário Lange,
Charqueada,Cha.vànt~.sj
..Clementina,
Colina, Colômbia;Conchal,
Conchas,
Cordeirópolis,Cor{)ad{)s,Cor(Jl'lgIMqfedo,
...ÇcJrumbqtaí;Cosmópolis,Cosmorama,
Cravinhos, Cristilis P.~ulista, Cruiália, Cruzeiro, Cunha, Desçalvàdo, Dirce Reis,
Divinolândia, Dobrada,' Dois-CP.!regos, Dolcinópolis"Dourádo,
Dracena, Duartina,
Dumont, Echaporã, Eldorado, Elias Fa?i~to, ElisÚÍrio, Embaúba, Emilianópolis,
Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Espirito Santo do Turvo, Estiva Gerbi,
Estrela d'Oeste, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Fartura, Fernando
Prestes, Fernandópolis, Fernão, Flora Rica, FloreaI, Flórida Paulista, Florinia,
Franca, Gabriel Monteiro, Gália, Garça, Gastão Vidigal, Gavião Peixoto, General
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Salgado, Getulina, Glicério, Guaiçara, Guaimbê, Guairá, Guapiaçu, Guapiara, Guará,
Guaraçaí, Guaraci, Guarani d'Oeste, Guarantã,Guararapes,
Guaratinguetá, Guarei,
Guariba, Guatapará, Guzolândia, Hercuf$lldia, Holambra, Hortolândia, lacanga,
lacri, laras, lbaté, Ibi1:á, lbira:!'B/!;r IbU''''1''\ .1biúna",léem, lepê, 19araçu do Tietê,
19arapava, 19aratá, Ig'f,~pe,!J
{':;,Co ;díi~~nl;ia~~lte.ir'flJlhabela,
lndaiatuba,
Indiana, Indiaporã, IIJ-!JJ;~ª,fI,
.t!yI.
u, 'Ip£rq,JiU:úÍla,?!p,(gz"q,lporanga,
Ipuã,
,:,-.~,"~;.,:~.,.;t'-:_ .", ,i,'~:' . ;-. ,.-c,,,,~;_l,,,':a::,"
. ",' .....-,:,...-':\:-'",:"," ..' :~'.::':;:,'
Iracemápolis, Iral!'Il{J;;1~'J.if"'r. It~M~ili! Itarj{},paj{}bi,'lt~i'tf;'i'K~f,tmhaém, Itaóca,
Itapeti?inga',l~fl!/iif~:~~'::', .."",;t(lpirgl'iiffl~!is~a, ~\\f£~olis;'{~;~f!'!J~#~~~!!~(lpui,
Itap ura,
ltarare, Itar:lf!i;PÜ!~f'?lff.;~Ita
mga,iJt~(lpma, 1tlraPfJ:9z.Itobl>:cfi[!Y.,',:tr,tf!i!!;e.-f{f'
ltuverava,
Jabo~a~d~J~4i~~
~:tft~?S;ll!:~~:eí,
- Jaci, Ja,cup,irange' Jqg'l!,f!J;f,~~~i,~!tjt~if!.~mbe~r~,
Jardl1lop~~W.i/:m
.;:i3iJ,~"lquara,Joa,!opo/ts,
JOflORalif....
'.. ~~,BQnif.aclO,Ju/to
Mesquit4ú,;tj!E
.. iiJ.'irttiífi4:lfl'ildiaí,Junqueiróprlis, Juquiá,' Lagoi;~ '.'...:râf;~$ff!:1:!1aulista,
Lavínia,jJil;fJ;,r!!:!J:flf.'
Leme, Lençóis Paulista, Limeira, Li1!dóia,:Jif#~i;i!/6'rê~f'iL!Jurdes,
Louveir~t:! .;''';'i''
jf/f.lléiân~polis, Luís Antônio,. Luiziâ,niav' Lupé'JiiJ;;i;f~técia,
Macatu. c_o
'iii'NfacediJ.nia,Ma,gda, Mairinque, M,airipor:ã, Mil/!f4Jlrii~arabá
Pault.~~,
drapoa6a, "Ma~i4polis, Marília, Marin'óp,%lf~:::{w.~r'ti.n(jp~lis,
Matã1ii:".'.
o~.f., .ridiano,
Mesópolis, Miguelópolis, Min"ir)ls 'do!i','J!ifitê;!i.Mira
-':(,".,':--""""';""''"'','::i,''''Y ••e,,'::'<';;:-:;''.',
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Estretii,0W1iF4c.'i!ffí,p.?
..1r:andópolis.,.Mirante
do Paranapanel1la,'
MiifLssol;Wl:ir4s,Sl1lândia,
"'~_':'~,t.'r,;,::<li":';,l"":'~'~':M'"-.'
_':' '. ;,,':
,"" -, \'
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_
:,' i "-.' _,-- " -' '
:. ,.,:
"':::;,?i)'_',~'-:,:,';::,"::> .'
Mocopa;.:f'ft,~..! '~çlftM:rjiMirim, Mombuca, Monções,Mongaguá!!'".ftf.~~r,~Alegre do
Sul, Monte~,
~,fJi;t,tf!t!]Jral,íve!,MonteAzul Paulista, MonJ!i C'f,~t~!~,'M()'!teMor,
Monteit;,()i!~i'lj,.,p "?!' (/'Agud((Norungab(l,.Mptuca,
...Muii!ng'iú'h~~;"i~¥tt.lf(úttes,
Narandib(j.},'!i/iti
.!.i.@ Serra, iNazaré Paulista, Neves £Jí.ii,lij.til,lYli'fiiJ4fiil'a;.Nipoã,
i'C
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Nova.,'t~f~~~~ii~;~rf!!,fJ:npin~i,~~~~¥EanaãPaulistlJ'
.~~~~.!lfis1t~fi:fi'~i~~',1J~ropa,
Nova Gl'anc4Ia;."'" . ~~uat '.
. '!J;;1;,,;j¥O'IJa
..1!!'J!!pend!!nctaidfilliova,")P,!!Z{tama,
Nova
Odessa, i/t/f/fÜ$';\)~o"i'
.'/ór(/nga,'Õ~f1'.
óÚ~f!l'iifi!Jj.i~1fffJ~#d Verde,
Oriente, Orindiúvqt,,;i, ,A ,
árJJre~~dne,Osvald()
,z/c(Y:"ªf,i:;1iiJ~roüroVerde,
':~,;'r,::::t;:..:"
~ , ,,'..
:
• " ,,:i;,:,
<~~<~;':~'-:.:,,--:,:':"
Quroeste,
Pacae,mliÍ!:J!almares,Paulista,\./RalliJ'eilfã,dâ'Oeste,
PalmitaI,
.
/:: :"',, ,o::
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"~:/')~\:',:;;:;';;;'f;rjfJ':"J';.',,"""'i4g
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Panorama',/Paro,.guqç. .
,;!'fJ.~1[aibu1!a,
PlJr'J,.'ff,,?,(">" JWlff,Y,!1IJa,Paranqpuã,
Parapuã, Dardinho/P ar.t'q,'a
'u;f;,.ipª1;i~ij,rdl!f,ltroi:ÍIi'iQ,ulS.tii;
Raúlicéia,P aulínia,
,
•.•.•. "". - _ - :''': ,: ,', ."','-,_ '- "'.fj;r~;,
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Pauhstallla, P~~lode.]iJq!1
"f(lerne~I£~;S,f1'!a.ral1rláí'-P~dra.nopolls,Pedregulho,
P!!dreira,..P edri1!ho,.sPa~lista;' Pe'd.ti(de. rlJI1.1e~v;
Peh;4i!olis,-Pereira Ba!l'eto, Pereiras,
Peruíbe, 'Piacatu;Pied.a4e, l#lar.doSul; Pindamoiihangaba, Pin4l!rama; ..Pinhalzinho,
.Piquerobi, Piquete, .'pi~âl;fJJa;._Piracicaba, ..Piraju,' Pirg;ju!;- Pirangi,. Pirapozinho,
Pirassun unga,Piratitiinga"Pitailgu-eiras,Planalto,
iPlãtiiíá; Poloni, .Pompéia, Pongaí,
Pontal, Pontalinda, POIite(qestal, lpopul{na,Porangaba, Porto FéÍiz, Porto Ferreira,
Potim, Potirendaba, Praciiihti;--Pradópolis;, Pratânia,- Presidente Alves, Presidente
Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Promissão,
Quadra, Quatá, Queiroz, Queluz, Quintana, Ralard, Rancharia, Redenção da Serra,
Regente Feijó, Reginópolis, Registro, Restinga, Ribeira, Ribeirão do Sul, Ribeirão dos
Índios, Ribeirão Bonito, Ribeirão Branco, Ribeirão Corrente, Ribeirão Grande,
Ribeirão Preto, Rifaina, Rincão, Rinópolis, Rio das Pedras, Rio Claro, Riolândia,
,
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Riversul, Rosa/ta, Roseira, Rubiácea, Rubinéia, Sabino, Sagres, Sales, Sales Oliveira,
Salmourão, Saltinho, Salto, Salto de Pirapora, Salto Grande, Sandovalina, Santa
Adélia, Santa Albertina, Santa Bárbara d'(j1,este,Santa Branca, Santa Clara diOeste,
Santa Cr~z da Conceição, Sant,!:fJ/il./f::;
da!1tÁ~rflnÇa,Santa Cruz das Palmeiras, Santa
Cruz do Rio Pardo, Santa
Er
ir'""""';
S
/Jtti' jf'*>dó;Sul"Sayia;i(iertrudes,
Santa Lúcia,
-";'";< ' /~'
"~.;i,,,,}
-;P;:_:'(.' .
Santa Maria da Serfqff;W.,1l'hSanZ'iJ'Rita.J#O'çs1'éj:'.£ti:llta
Rita da Passa
'J~r::;",!..- ,f:~:-y,:,:
-';,::,:f::,' ,_ ":":':':'::".""'0:"./'
Quatro, Santa . Rosai'tWl' ".
.
ij8aleie,j,.Santaful:f!.ai'~Q.nte Pensa, Santo
Anastácio, SantO
,.) . i',
ii",Ale
'i'ittoAf/.tgn'iode,rB,f!ss;'e,;.;s~nto
Antônio do
.,,";.:) __,
.:í't'"'.:.'" - ,
, :'f"-'1V':'
,
,~-,;,,:,;',r:::;:-:':<;~,"'.::.--;i,:r;:'.":;~_
Arac~ng~á:'H'"
,(JoJt:t:!",San.tq:J:l1't,,~io
d'o'}llj~~;~~!:g~~~la.
Expe.dito,
Santopo!l!i~f!.
a.Bentodo Sapucal, Sao Carlo.s,saxdf:fJr:!:ll1,cJ!.co,i'Sao
Jaao da
B ~a Vi#~~'j~',."':J,,:'~,';fc ,~#.~'1f.~ntf$,'$ãó:!O~~ d~lr(le.~tn'a;;'f4~'!Jií'ãô?;~~.p
au ,d'Alh~,
Sao Joa~!J~'!!f,4'(l.'íJBarrW!kqo.J'.osedaBela'
Vlsta,.Saq 1qsedoI1r-ft<,.'"., if~l?~'k~~lf,i
do Rw
Pardo, slf:"'" .,
Rio Preto.,São.J()sédo.s Campos,S,ãóLaurêii/çi!i;,iSer'rli;ii!8ijoLuís
do Parai/i!]
uel, São Miguel Arcanjo, São Pedro,-sii'l/'Pedro df/Turvo, São
Roque, la'.
,São..Sebastião da Grama, São Simão, S~IJé"~ííS{Lru.taiá,
Seba~t!.~.
'Serra. A:;/J,l,Serra Negra, Serrana,Sertão;fi11f0!/~,eX~i"8ªrras,
Sevd~~,:'
o/&~e~l>'''''urro, Soro.caba,Sud Mennucci, Sumaré, S!iltin~Í4~li,ri'l;ab~puã,
Tabati,itt
(""c,
rlJguaí,Taíaçu, Taiúva, Tambaú, 'Tana/)i/",Tapiif'l:.íj'.,Trapiratiba,
,_'o ..... ". .."
'..
..'
.' "-'"
i"
..
"':,':-', ,,:'-,;-"..\-:,',',
.
TaquarâliL,)'n'glj,TaquaritubfJ,
.Taquarívaí, Tarabai, Tarum~, 1ra..,#f,Taubaté,
Tejup,~" Te,;~~."l1!!i;.'f40,'Terr,lf Roxa: r.ie(ê,:imb~~i, l'o.~!i{df/~~1~~!c~~rr~n.ha,
TrabIJUj;!r;:~'!fi! ;, '{i~~ontelrcaS;r/J,lU?~?u.pa,;1JuPl
1{~[!~~:ffJl!!u.~~âf{~a,
Ubar~nqi;4iW~f/J
l~J{L~a,Uehoa, pmao-Pa~ll~ta, ..Ur!!¥:ff9'£r~~:if!r;~lJ:~~!\Kcqlntlm
Gentzl"if}.'alffl
Wirazsa,.",!<argem;.Vargetn (}ran~e;"â,~,'I;'£S.U,:l;i!jifJ~r
'.. ,}<{1 nde
Paulistlí;¥iJ,gf~'l.I,?,
V~;~f~~~~Fl£,i~bedo,,;Jif£.f.douro,JYf,~f,~lé~i~r;~£,:
t0'~ít' ria
Brasil, VOíoran."\!,,, '11 ..... .. . ''aé.'rJrii{s
- SP;"c~f~iido PQtie.~,l'@;;:2;P. b!ic~JI no
D.a.V. em 17.05:Q,m8~
~. 432:Eu, Zilmara D'avldt,~t;!l!p'ca'f";'
Coordenadora~Geràl,\1
.' t,,~~ical, a c,mferi,
,", ,~,:,,;;~ " '\'-:- I / JI
","',;,>";';'
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LUIZ ANTONIO DE MEDEffiOS
Secretário de Relações do Trabalho
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante

de Inscrição
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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
NUMERO DE INSCRiÇÃO

NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COMPROVANTE

57.503.922/0001.39
MATRIZ

DE INSCRiÇÃO
CADASTRAL

E DE SITUAÇÃO

DATADEABERTURA

27/11/1987

NOME EMPRESARIAL

SINDICATO
T lOLO

00

PROF SERVIDORES

ESTABELECIMENTO

(NOME

PUBL FED JUST TRAB 15 REGIAO

DE FANTASIA)

C DIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMJCA PRINCIPAL

94.20-1-00. Atividades dé.organizações sindicais
c

DIGO E DESCRIÇAo

DAS ATIVIDADES

ECON

MICAS

SECUNDARlAS

Não informada
C

DIGO E DESCRIÇAo

313.1 • ENTIDADE

I
I
I

DANATUREZG. JUR DICA

SINDICAL

I

lOGRADOURO

R DOUTOR QUIRINO
CEP

13.015-080

SITUAçAo

I

I

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

COMPLEMENTO

MUNIClplO

CAMPINAS
DATA DA SITUAÇAo

CADASTRAL

ATIVA

CADASTRAL

03/11/2005

I
I "'ü*""*"*

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO

ESPECIAL

***-***

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.183, de 19 de agosto de 2011.
Emitido no dia 19/03/2012 às 15:50:12 (data e hora de Brasllia).
... ,',.,'

Pàqina: 1/1

Ll,«õJ.tar:~
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A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNP

J/cnpjreva/Cnpjreva _Comprov...

19/03/2012

SINDI~

Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15" Regiã

ATA DE POSSE DA D~RETORIA E DEMAIS ÓRGÃO-ª.

r"~=~T'"GESTA02011 A201~
No dia-;:~

1:bro

de 2011. às 18h30mlo,à

~ ..'

,VIÍJ /"1/

:v:.:

B~

.,

,j;

de ltap""'. o(

~

'\Y

1481, Bairro Guanabara, na cidade de Campinas-SP, teve início a cerimônia de
posse da nova gestão do SINDlQUINZE - Sindicato dos Servidores Públicos
Federais da Justiça do Trabalho da 158 Região, presidida por Joaquim José
Teixeira Castrilion, casado, Oficial de Justiça Avaliador Federal, CPF n° r028.005.318-51, RG nO11.505.034, residente e domiciliado na Rua Morro Agudo, nO 0J,\
178, Jardim Alto da Barra, Campinas-SP, Presidente do Processo Eleitoral, ei'
secretariada por Ivan Bagini, casado, Agente de Segurança Judiciária, CPF nO
096.865.208-56, RG nO 17.190.773, residente e domiciliado na Avenida
Copacabana, nO 793, Loteamento Caminhos de São Comado, Campinas-SP,
~,
(o-.
Presidente da Comissão Eleitoral. Em atenção ao art. 109 do Estatuto Social do
\\, I.
Sindiquinze, foi dado início ao ato oficial e solene de posse da Diretoria Executiva,
\ \''\
. \,
Conselho Fiscal e Conselho de Representantes, efetivos e suplentes, eleitos em 24
.~
de outubro de 2011, compondo a Chapa nO 01 - Competência, Garra e
Compromisso. O Presidente do Pleito Eleitoral deu boas vindas a todos os
\
presentes, com breve discurso de agradecimento a todos que ajudaram nos
trabalhos eleitorais, tanto de organização como de apuração. Em seguida, na
condição de Presidente do Sindiquinze, o Sr. Joaquim José Teixeira Castrillon/h'"
agradeceu a presença de todos no recinto e enalteceu o esforço da Comissão
Eleitoral e dos demais envolvidos em realizar um processo eleitoral ao mesm
tempo inovador e com lisura inquestionável. Em seguida, foi celebrado
coletivamente por todos os eleitos o compromisso de bem servir ao Sindiquinze e à
categoria profissional que o mesmo representa, disciplinados à ordem social, à
moral e aos bons costumes. Finalmente, realizou-se o ato de posse dos cargos pelo
. então Presidente do Sindiquinze, momento em que, de acordo com os artigos 25 e
45 estatutários, a nova gestão assumiu o mandato de quatro anos, o qual encerrarse-á no dia 30 de novembro de 2015, sendo oficialmente declarada a referida posse.
dos eleitos como efetivos e suplentes, nos respectivos órgãos é cargos, na seguinte ~
'I
ordem: Diretoria Executiva: José Aristéia Pereira (Presidente), casado, Agente de •
\
\
Segurança Judiciária, CPF nO 024.761.398-31, RG nO 13.936.043, residente e
domiciliado na Rua Makoto Otaguro, n° 373, Jardim Esplanada, Indaiatuba-SP,
Charles Agostini (Vice-Presidente), casado, Oficial de Justiça Avaliador Federal, CPF
nO047.556.988-12, RG nO 15.479.381-4, residente e domiciliado na Rua Capitão
Grandino, nO432, apto 101, Jardim Paulistano, Sorocaba-SP, Marcelo Amorim de
Menezes (Secretário-Geral), casado, Agente de Segurança Judiciária, CPF' n°
119.698.478-67, RG nO 18.377.701, residente e domiciliado na Rua Anselm
Marques Rodrigues, nO801, casa 817, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto-SP,
Nilton dos Santos de Lima (Primeiro-Secretário), casado, Técnico Judiciário, CPF nO
006.793.458-76, RG n° 11.644.272, residente e domiciliado na Rua Roberto
Simonsen, nO 337, Bela Vista, Salto-SP, Maurício Pereira dos Santos (SegundoSecretário), divorciado, Agente de Segurança Judiciária, CPF nO 054.844.948-18,
RG nO14.066.165, residente e domiciliado na Rua Professor Zaferino Vaz, n° 82 A, Santa Terezinha, Paulínia-SP, José Jorge Clemente de Souza (Primei
. Tesoureiro), casado, sJ*V.,
idor?úblico f deral aposenta
P n° 08 .9 9 44-8
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RG nO21,819.598, residente e domiciliado na Rua Albina da Encarnação Gouveia,
nO 97, Jardim São Gonçalo, Campinas-SP, Maria Martha de Lima dos Santos
(Segundo-Tesoureiro), casada, Técnico Judiciário, CPF nO 262.092.638-60, RG nO
8.848.472-5, residente e domiciliado na Rua Dr. Jairo de Paula Ferreira, nO 16,
, Jardim Tarraf I, São José do Rio Preto-SP; Diretoria (Suplentes): Maria Regina
Ferreira, solteira, servidora pública federal aposentada, CPF nO237.000.256-53, RG
nOM.273.424, residente e domiciliado na Rua Professor Vicente de Paiva Martins,
n0 113, Centro, Pouso Alegre-MG, Carlos Aquiles Fumis, casado, Oficial de Justiça
Avaliador Federal, CPF nO481.060.031-91, RG nO303.433, residente e domiciliado
na Rua Darci Dainesi Roman, nO600, Parque Residencial Damha 11, Presidente r\{,\L", '
Prudente-SP, Valdir Bezerra de Lima, casado, Analista Judiciário, CPF nO ,K768.704.138-00, RG nO7.774.532-2, residente e domiciliado na Rua Nestor Moreira,
\
nO541, Vila Santo Antônio, Araçatuba-SP, Sérgio Luis Martinez, solteiro, Oficial de
\.'
Justiça Avaliador Federal, CPF n° 152.975.488-70, RG nO23.392.427-9, residente e
domiciliado na Avenida Aureliano Cárdia, nO 08-53, ap. 406, bloco 04, Vila Cárdia,
Bauru-SP, Rosângela Vieira Alves, casada, Técnico Judiciário, CPF nO131.228.07866, RG nO9.664.751, residente e domiciliado na Rua Ernesto Barichello, nO 120,
Jardim Independência, Ribeirão Preto-SP, Antônio Bruno da Silva, união estável,
Técnico Judiciário, CPF nO 041.351.048-43, RG nO 8.642.065-3, residente e
domiciliado na Rodovia Oswaldo Cruz, n° 4700, lote 06, Condomínio Vila Verde,
Ubatuba-SP, Roberto Barbosa de Lima Júnior, casado, Técnico Judiciário, CPF n°
045.856.798-12, RG nO14.886.773, residente e domiciliado na Rua Montes Claros,
nO 735, Vila Fiuza, Assis-SP; Conselho Fiscal: Francisco Carlos Araújo Silva,
'separado judicialmente, Analista Judiciário, CPF nO 574.139.918-53, RG nO
5.418.522, residente e domiciliado na Rua Vara, nO161, ap. 06, Itagua, Ubatuba
SP, Fausto Marques Barker, cas<;ldo,servidor público federal aposentado, CPF n
661.208.538-04, RG nO 5.456.012, residente e domiciliado na Rua Rui Sérgio
Rodrigues de Moura, nO552, Urbanova, São José dos Campos-SP e Mônica Batista
Eilers, casada, servidora pública federal aposentada, CPF nO044.153.668-99, RG n°
8.680.506, residente e domiciliada na Rua Santo Anastácio, nO 59, Jardim Nova
Europa, Campinas-SP; Conselho Fiscal (Suplentes): Denise Meirelles Casé,
divorciada, Analista Judiciário, CPF nO 057.930.358-69, RG n° 13.233.555-4,
residente e domiCiliada na Rua Maria Aparecida Antunes Cavalca, nO435, ap. 22,
Jardim Bela Vista, Guaratinguetá-SP, Marcos Alexandre Gomide Amorim Pereira,
divorciado, Técnico Judiciário, CPF nO 217.013.408-52, RG nO 32.354.708-4j
residente e domiciliado na Avenida Presidente Vargas, nO 581, ap. 6-C, Centro,
Itanhaém-SP, e Sandra Regina Negrello, solteira, Técnico Judiciário, CPF n __
065.973.908-90, RG nO15.846.048, residente e domiciliada no Sitio dos Periquitos,
sln, Vargem, Pedra Bela-SP; Conselho de Representantes: Joaquim José Teixeira
Castrillon, casado, Oficial de Justiça Avaliador Federal, CPF n° 028.005.318-51, R
nO11.505.034, residente e domiciliado na Rua Morro Agudo, nO178, Jardim Alto d
,Barra, Campinas-SP e Maria Sônia Faria, divorciada, Técnico Judiciário, CPF nO
105.851.138-66, RG n° 12.874.933, residente e domiciliada na Avenida do Café, nO
700, Paulista, Piracicaba-SP; Conselho de Representantes (Suplentes): Maildo
José Martins da Silva, casado, Técnico Judiciário, CPF nO 029.826.278-92, RG nO
15.296.214, residente e domiciliado na Avenida Prestes Maia, nO 184, Boa Vista,
Araçatuba-SP, e Luiz Augusto Andrade, casado, Auxiliar Judiciário, CPF nO
868.484.458-00, RG n° 9.859.008, residente e domiciliado na Rua Itália Buratto, n I
41IS~
Gonçal9J 9~Pin",s-SP.
De,pois de emp,o aos, incl si e os suplen
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todos se confraternizaram e o Presidente eleito, Sr. José Aristéia Pereira, usando
da palavra em nome dos demais diretores empossados, agradeceu e enalteceu os
demais companheiros da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Representantes,
renovando a solicitação de máximo empenho coletivo e colaboração, para que esta
nova gestão seja profícua, eficaz e representativa, em harmonia com os interesses
da categoria profissional, sem nenhuma distinção de ideologia política partidária e
nem de outros comportamentos que possam desvirtuar o conceito social da
organização sindical trabalhista. Em seguida, aberta a palavra a quem dela
desejasse fazer uso e, não havendo nenhuma impugnação ou manifestação
contrária, a sessão foi encerrada. Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata,
com a assinatura do Presidente do Processo Eleitoral, do Presidente da Comissão
Eleitoral e seus membros, os membros presentes da nova Diretoria, Conselho
Fiscal e Conselho de epresentantes e seus suplentes, assim como demais
interessado . Campin s, O de
embro de 2011.
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CAMPINAS SP
MICROfilME N°
SindicNo

dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15- Região,
com Sede e Foro na Comarca de Campinas _ São Paulo.

Estatuto Socla/-

fiR"'EG;KIST;;RÕO
;;PR;;;:IVA;;;TIV;;;O:;;OE;;P;;;ES;:;SO;;;AS~JU;;Rl;::OI::CAl;'l
CWPINAS SP
MICROfilME N'
I 9 2 9 4 9

Titulo 1

_Q_$I~QLCATqP'R.OE[SStONAL
DOS. SERVIDORES PUSbIGO?-FEDERAIS-que.tmegra",
os quadros de pessoal da JUSTiÇA 00 TRABALHO .é uma ENTIDADE SINDICAL DE
PRIMEIRO GRAU, integrante do grupo profissional do plano a ser definido, criada com
amparo na CONSTITUIÇAo
DA REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL, em especial sob
a "proteção do INCISO VI, do ARTIGO 37 que assegura o direito à livre ASSOCIAÇÃO
SINDICAL
AOS SERVIDORES
PÚBLICOS
CIVIS, inclusive
aos EMPREGADOS
PÚBLICOS par isonomia.

TITULO 11- CAPiTULO
CONSTITUiÇÃO

JURIDlCA

ARTIGO 2° - O SINDICATO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES PÚBLiCOS FEDERAIS
DA JUSTiÇA DO TRABALHO DA 151 REGIÃO, por decisão da ASSEMBLéiA
GERAL
DOS SEUS ASSOCIADOS
FUNDADORES, com ampàro na lei, é investido com poderes
legais de representação
dos servidores da categoria respectiva no ,interesse individual e
coletivo relacionados às atividades e as condições de trabalho e dos salários e ain'da às
demais questões
que envolvam os seus representados,
inclusive
a solidariedade
profissional.
PARÁGRAFO_.
ÚNICO
- como integrante
do SISTEMA .. CONFEDERATIVO
DE
REPRESENTAÇÃO
SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA JUSnçA
DO TRABALHO DA 15- REGIÃO, o SINDICATO terá como finalidades primordiais:
a.) coordenar e defender em questões judiciais' e administrativas
os Interesses e os
direitos coletivo~ ou individuais tanto dos seus associados quanto dos Integrantes
da categoria representada, inclusive atuando como substituto processual quando
necessário.

PRIMEIRO

- DOS PRINClplOS

b.) promover estudos às condições mediatas e imediatas de ordem econOmico-social_
trabalhista,
no interesse de todos os integrantes da categoria,
apontando
e
promovendo as soluções mais adequadas.

BÃSICOS

ARTIGO
1° - O SINDICATO
PROFISSIONAL
DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
FEDERAIS
INTEGRANTES
DOS QUADROS DA JUSnçA
00 TRABALHO
DA 151
REGIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurldica de direito privado, órgão sindical
de primeiro grau com sede e foro na comarca de CAMPINASlSP,
é constiluldo para fins
de representação prOfissional, coordenação, orientação e defesa das direitos e interesses
coletivas ou individuais dos integrantes da categoria profi~sional, perante as autoridades
le!;}islativas. executivas, administrativas
e judiciárias,
bem como junto a ENTIDADES
PUBLICAS
E OU PRIVADAS,
preservando
a unicidade
sindical.
a solidariedade
profissional e o principio da auto deliberação nas questões que envolverem os interesses
profissionais,
econOmicos e sociais dos seus filiados e dos representados
na categoria
profissional respectiva.
PARÁGRAFO
1° - Com amparo na PORTARIA MINISTERIAL N° 3.117 DE 26.03.65, a
ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
DOS ASSOCIADOS,
fixou as diretrizes
normatizando
todos os procedimentos para as eleições sindicais, inclusive de membros
de representação,
bem como dos processos eleitorais e demais dispositivos
para a
existência e o funcionamento
do SINDICATO. tudo com respaldo nas leis vigentes e
legislação
complementar
respectiva.
obedecidas
às normas
e dispositivos
da
CONSTITUiÇÃO
FEDERAL pertinente à organização sindical.
PARÁGRAFO
.zo - Da denominação contida na caput, a ASSEMBl~IA
GERAL houve por
bem aprovar e adotar a sigla - SINDIQUINZE
para facilitar o tratamento
prático no
exerclcio da alividade Sindical, aprovando ainda a simplificarão
para fins operacionais
com a denominação,
SINDICATO
DOS SERVIDORES
PUBLlCOS
FEDERAIS
DA
JUSTIÇA 00 TRABALHO
DA 151 REGIÃO - com sede social na Rua Doutor Quirino nO
594 - Cenlro - CampinasfSP, mantendo inalterados a CGC e a sede toro jurldico.

c.) praticar a solidariedade sodal, defender a preservação dos valores morais e dos
interesses nacionais, respeitando e fazendo respeitar as leis constituldas.
d.) prestar assisténcia juridica aos associadas, em matéria de direitos do trabalho, da
previdência e da seguridade social.
e.) prestar colaboração, através de serviços auxiliares que beneficiem o associada,
tais como; colOnia de térias, centros de recreação e lazer, cabeleIreiros,
serviços
de saúde, cooperativa de crédito mútuo, cooperativa
de consumo
e outros;
.inclusive através de convênios. em que não se choquem com o ordenamento da
lei.
promover cursos de atualização profissional, visando à promoção do associado no
seu trabalho, bem como o aprimoramento técnico e cultural.
.
g.) compor os seus órgãos da administração, os seus órgãos de representação
e os
seus órgaos auxiliares, de forma a permitir a mais ampla participaçao dos,'seus
afiliados. (associados).
f.)

h.) colaborar com a administração do TRT da 15- REGIÃO, como órgão técnico e
representativo na solução de questões profissionais que envolvem seus afiliados.
SECÇÃO
ARTIGO

b)

d)

SEcçAo

PRIMEIRA

- DOS FINS DO SINDICATO

r:t',:~l ()~, .I'.:W

",[;','[1'::;:.1-,

DE

DO SINDICATO

do SINDICATO;

e

SEGUNDO

DOS FINS- DAS PRERROGATIVAS
- DOS DEVERES E CONDIÇOES
FUNCIONAMENTO
E 00 QUAORO SOCIAL 00 SINOICATO

SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS

3° - São prerrogativas

a) representar perante as ENTIDADES PÚBLICAS E, OU PRIVADAS e perante as
autoridades e os poderes públicos, os interesses gerais dos associados
das
membros
da categoria profissional,
bem coma os Interesses
profissionais
individuais dos associados.

c)
TITULO 111- CAPiTULO

1 9 2 9 4 9

eleger os seus órgãos diretivos, os seus associados" representantes
para a
composição dos-colegiados dos órgãos públicos de Interesses profissionais e ou
prevldenciãrios,
os seus associados em cargos de representação profissIonal.
negociar, celebrar e assinar acordo ou convenção coletiva de trabalho e ou
suscitar dissldio coletivo em beneficio de todos os integrantes da categoria.
promover
campanhas
visando
à melhoria
salarial
e as condições
dos
trabalhadores da categoria profissional.

e)

substituir
processualmente
em juIzo, o associada
ou membra da categoria
profissional, em defesa de todo e qualquer direito relacionado com o seu carga,
função ou condição de trabalho.

r)

estabelecer por meio da ASSEMBlt:/A
GERAL DA CATEGORIA,
a contribuição
para custeio do SISTEMA CONFEDERATIVO
DA REPRESENTAÇÃO
SINOICAL
respectiva, nos termos do ARTIGO 8° da CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, abrangendo
lodos OS,membros da categoria.

".~~ol.::;~;,,::o,~~:;':o';::
';:;~~;;;~.'
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,h) estabelecer
por meio da ASSEMBLÉIA
contribuição associativa, (mensalidade).
i) decidir por maioria da ASSEMBLÉIA

\

GERAL
GERAL

REGIS1RO1RIVlllVO DE PE5501S JURIOICAS
CM\PIHIS 11

9 2 9 4 9

MICROfllJ.\E H'

DOS ASSOCIADOS,
EXTRAORDINÁRIA,

sobre

a

PARÁGRAFO
ÚNICO - os valores, a fonna dos respectivos descontos e os prazos de
recolhimento das contribuições a que aludem as ALlNEAS "F e G-, serão decididos pela
ASSEMBLÉIA
GERAL, anualmente por ocasião da campanha salarial (data base), em
conjunto com as reivindicações coletivas da categoria.

d.) inexistência
remunerado

ARTIGO
a)

b)

- DOS DEVERES E CONDIÇOES
SINDICATO

1 9 2 9 4 9

DE FUNCIONAMENTO

do exercIdo
de cargo
pelo SINDICATO.

eletivo

dos seus dirigentes,

cumulativamente

e.) abstenção
de qualquer
atividade
não relacionada
nas finalidades
contrarie o prinCipio constitucional
ou o presente estatuto.
f.) proibição da sua partidarização.

da lei, que

g.)

registrar
Individualmente
cada associados
admitido
em seu quadro
social,
mediante qualificação pessoal e profissional completas,
h.) obediências às decisões e resoluções das ASSEMBL~IAS
GERAIS não contrárias
ã lei, aos direitos constituldos e ao presente estatuto.

SECÇÃO
TERCEIRA

QUARTA

- DO QUADRO

SOCIAL

E DA ADMISSÃO

DO ASSOCIADO

DO
ARTIGO
fiO - O quadro social do SINDICATO
será constituldo
exclusivamente
por
servidores integrantes da JUSTiÇA 00 TRABALHO
NA 15- .REGIÃO, que comprovem o
seu vInculo em atividades na base territorial do SINDICATO .. '

4° - São deveres do SINDICATO:

exercer as suas atividades segundo os postulados nas leis vigentes e as noonas
estabelecidas
na CONSTITUiÇÃO
FEDERAL respeitando-as, cumprindo-as e as
fazendo
cumprir,
especi~lmente
os ARTIGOS
8° e 90, CApITULO
11 da
CONSTITUIÇAO
DA REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
colaborar com as demais ENTIDADES
SIMILARES, para o aprimoramento da
solidariedade social e sindical.

PARÁGRAFO
1° - a todo individuo que participe da atividade profissional na categoria
respectiva ou que nela tenha se aposentado e desde que preencha os requisitos básicos,
é facultado o direito de seu ingresso no quadro social do SINDICATO.
PARÁGRAFO
r -será admitido como associado,
atender aos seguintes princlpios básicos:

b)

ser maior de 18 (dezoito)
direitos civis e polfticos.

d)

propor regularmente
e promover negociações coletivas de trabalho, e manter
entendimentos,
buscando concUlaçAo dos interesses profissionais, dos salários e
dos beneficios sociais.

c)

e)

zelar pela aplicação, peta aprimoramento
leis sociais e dos direitos constitucionais.

/)
g)

desenvolver, incentivar e promover campanha permanente de sindicalização.
comemorar as datasclvicas,
em especial aquelas relacionadas com a categoria
profissional representada.

apresentar
proposta
de admissão
modelo Padrão, juntamente
com cópia da
carteira funcional. uma foto e cópia do holerite de pagamento.
subordinar-se
às normas do presente estatuto, dos regulamentos
e do regimento
interno do SINDICATO,
bem como às resoluções da ASSEMBLéiA
GERAL.
não estar filiado à outra ENTIDADE SINDICAL SIMILAR ou conexa no tlmbito da
base territorial do SINDICATO.

h)

prestar aos órgãos sindicais superiores
com os quais mantiver vinculo toda
informação
ou esclarecimento
solicitados por estes. Atender prontamente,
os
pedidos
de informações
e esclarecimentos
requeridos
ou notificados
pela
autoridade constitulda.

das

PARÁGRAFO
ÚNICO - os deveres do SINDICATO serão exercidos com pleno respeito
aos princlpios da auto deliberação em assuntos de seu Interesse ou do interesse dos
membros da categoria, ressaltando sempre o interesse maior do grupo profissional
respectivo, recaindo individualmente as responsabilidades
civis e penais sobre os autores
e os executores
de crimes de abuso ainda que praticados sob alegação de decisão
coletiva.
ARTIGO 50. São condições para o funcionamento do SINDICATO:
a.) observtlncia
das leis, dos princfplas
da moral e dos
......••..
compreensão
dos deveres clvicos.

bons

Costumes

e

d)
e)

nos exerdcios

dos -cargos eletivos ressalvados

eleilo para o exerclCIO pleno do mandato
sem remuneração

' ..11 .\~

,I'
I .'

a hipótese,

tenha que se licenlf;car d

,'1'0

em Que o

L
:,

','

,.

e encontrar-se

da categoria

em pleno gozo de seus

PARÁGRAFO
4° - O quadro
chamados sócios, a saber:

social do Sindicato

comportara

associados

INCISO I - Contribuintes,
os que embora nao sendo servidores
Região, a ele prestam serviços direta ou indiretamente.
I~CISO
serviços
INCISO
serviços
elevação

filiados

dos quadros

também

do TRT 158

11-. Honorá.rios, aqueles que por determinadacircunstãncia
ou prestação de
relevantes à categoria, foreni temporariamente
aceitos como associados.
111- Beneméritos, aqueles agraciados em decorrência da prestação de relevantes
ao Sindicato e a categoria, que tenham de alguma forma contribuldo
para aorganizacional.
.

a

seu trabalho

',11'1,,',,11

de Integrante

PARÁGRAFO
3° - para o fim de registro, o SINDICATO utilizará cadastro próprio, onde
constara
nome, endereço,
telefones.
naturalidade,
data do nascimento,
estado civil,
profissão, cargo ou função do servidor, lotação, número do seu registro no órgão público,
indicando a data de InIcio da atividade na categoria e dependentes.

TITULO IV- CAPiTULO TERCEIRO

A. b.) abstenção de propaganda incompal/vel aos interesses dos afiliados, coletivamente
considerados,
bem como das candidaturas dos seus dirigentes a cargos eletivos
estranhos ao SINDICATO.
.
c.) gratuidade

anos de idade

condição

profissional'que

tiver reconhecido
pelo
profissional representada

peJo cumprimento

sua

da categoria

a)

e principalmente

SINDICATO,
.

o membro

criar e manter serviços de assistência jurfdica e de orientação profissional pàra os
. associados, visando manter a proteção dos direitos e das conquistas sociais, bem
como dos beneficios advindos do cargo, da função, da ocupaçao que exerce ou
venha exercer.

c)

'y

o valor da

conveniência e oportunidade do exerclclo do direito de greve e dos interesses que
devem ser definidos por este meio. respeitando o atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade, ou seja, os integrantes da categoria ou associados do
SINDICATO no conjunto, ou em parte.

SECÇÃO

4

DA PARTICIPAÇÃO
DO ASSOCIADO,
DOS DIREITOS, DOS DEVERES,
PENALIDADES,
DA PERDA DOS DIREITOS.

,,~~~Ã~,PRIMEIRA

- DA PARTICIPAÇÃO

DAS

'~'~~;:~:~~~'~;:';i''
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ARTIGO 7° ~Ao servidorintegrante
quadro social,
condições:

caberá

participar

mente matriculado no

e beneficiar.se

da ENTIDADE

medianle

as seguintes

a) contar no mlnimo dois meses contrnuas ou não na atividade profissional, cargo ou
função e no efetivo exercido na categoria e na base territorial do Sindicato.
b) cantar mais de três meses de inscrição (matriculada) no quadro social.
c) eSlar,em.go2o.dosseus .direitos, sindicais consoante "o-presente-eslatulo.d} estar em pleno gozo dos seus direitos civis e polfticos.
e) não houver lesado o patrimônio de qualquer ENTIDADE SINDICAL OU
CLASSISTA
f) não tiver sido condenado por crime doloso e enquanto persistirem os efeitos da
pena.
g)
h}

não tiver sido destiluldo de cargo administrativo ou de representação sindical.
não se encontrar no eKercfcio de mandato públicos ou eletivos, IncompaUveis
o cargo sindical.

PARÁGRAFO
para utilização

6

e)

respeilar a diretoria e os demais membros dos órgãos da administração
e de
represenlação,
acatando e prestigiando suas decisões, resoluções e legados.
f) respeitar os funcionãrios e prOfissionais a serviço do SINDICATO, .acatando-os e
prestigiandlHls
em suas respectivas funções.
g) cumprir o regimento interno e os regulamentos
que forem instituldos para o bom
funcionamento
do SINDICATO.
h)

exercer com o, máximo, em~enh,o e ,dedicação, o ca,~g~,J?~~.~_ql!~,~~I!~,,~i~9
'eleito-ou-in-dicadõ-;--- --- --- - -_ .... - ---- .-- ... ----

PARÁGRAFO
ÚNICO - ao associado que entrar em gozo da aposentadoria;
serão
garantidos os direitos, respeitados os deveres, inclUSive o da ALlNEA (A) do presente

ARTIGO.

com

1° - o servidor ao se associar está sujeito a uma carência de seis meses
dos serviços de Assessoria Jurldica.

SECÇÃO QUARTA - DAS PENALIDADES

AO ASSOCIADO

ARTIGO 10° - Ao associado que cometer falta grave serão aplicadas penalidades
compreendem,
penas de advertência, suspensão ou eliminação-do quadro social.
PARÁGRAFO

SECÇÃO SEGUNDA - DOS DIREITOS DO ASSOCIADO

__

1° - será aplicada a pena de advertência

que

ao associado que:

a)

ARTIGO

ao • Aos associados em situação legal ficam assegurados

os seguintes

direitos:

a)

usufruir os beneficios e selVÍços mantidos pelo SINDICATO,
obedecidas
às
normas do presenle estatuto, o regimento e os regulamentos internos.
b) tomar parte das sessões da ASSEM8L~IA
GERAL, vaiar e ser votado na forma do
presente estatuto.
.
c)

candidatar-se.
votar e ser votado para os cargos da administração
e de
representação do SINDICATO, Inclusive os de órgãos auxiliares.
candidatar.se
a cargo de representação
em colegiados dos órgãos públicos de
interesse profissional ou previdenciário,
bem como, a cargo de representação

d)

CLASSISTA NA JUSTiÇA DO TRABALHO.
e)

requerer a convocação da ASSEM8L~IA
GERAL DOS ASSOCIADOS por meio de
abaixo
assinado,
contando
no mlnimo
10% (dez porcento)
destes,
e
fundamentando
o temário da ordem do dia a ser discutida e votada.
recorrer à DIRETORIA e, ou a ASSEMBL~IA
GERAL, contra a violação de algum
dos seus direitos, contra ato da diretoria ou de algum dos seus membros que
contrarie as nonnas do presente estatuto.

f)

g) desligar-se voluntariamente do quadro social do SINDICATO, mediante
demissão por escrito dirigido ao PRESIDENTE da ENTIDADE.
PARÁGRAFO
UNICO - os direitos do associado silo pessoais e intransferfveis.

pedidO de

pagar pontualmente
estatuto.

b)

comparecer às sessões da ASSEMBLÊ1A
resoluções dela emanadas.

d)

faltar com o devido respeito e cortesia para com algum membro da administração
ou do quadro social, causando-lhe prejulzo moral.
.
d) atrasar-se no pagamento da sua mensalidade social por mais de 03 (três) meses.
e) insurgir-se
contra ato, decisão ou resolução
emanado do PRESIDENTE,
da
DIRETORIA, do CONSELHO FISCAL ou da A~SEMBL~IA
GERAL.
f) faltar injustificadamente
a três sessões consecutivas da ASSEM8L~IA
GERAL
g) por má conduta; esplrito de discórdia ou falta cometida contra o patrimônio moral
ou material do SINDICATO, de forma que se torne nocivo aos interesses',do
SINDICATO.
h) por infringir qualquer um dos deveres assegurados no presente estatuto.
PARÁGRAFO
nos seguintes

:lO. sera aplicada a pena de suspensão

do quadro social,

ao associado

casos:

a) que, incorrer com reincidência de qualquer ato ou causa dentre os enumerados no
PARÁGRAFO imediatamente anterior, que lhe lenha acarrelado a advertência por
uma vez.

90. aos associados do SINDICATO ficam Instituldos os seguIntes deveres:

a)

-C)

c)

b) que, manifestar-se
em nome do SINDICATO
sem estar credenciado
pelo
PRESIDENTE ou pela ASSEMBLÊIA GERAL
c) que, ceder a sua carteira social para que outro aufira assistência do SINDICATO.
d) que, no recinto do SINDICATO ofender, desacatar ou faltar com o respeito a
outrem.

SECÇÃO TERCEIRA - DOS DEVERES DO ASSOCIADO

ARTIGO

pública e ostensivamente
com palavras, gestos ou ações, atacar, denegrir. ou
desacatar algum membro da administração ou do quadro social.
b) assumir atitudes contrárias aos interesses
do SINDICATO
ou do quadro 'de
associados.
'

a contribuição

social (mensalidade)

nos termos

GERAL, acatar e divulgar as decisões

respeitar em tudo a lei, as autoridades
constituldas
e o presente
cumprindo--o e fazendo-o cumprir integralmente.
prestigiar o SINDICATO em suas atividades e açOes, contribuind
para a solidariedade social e semeando o esp(rito associativo e

.\'Ii ';'lI~~a,,\:~~; 'c'i!
I"'"l',.il'b'.li

PARÁGRAFO
3° - a suspensão será aplicada por um 'perlodo mlnimo de ,Irinta e máximo
de cento e oitenta dias, de acordo com a gravidade da falta.

do presente

estatuto,

e

ARTIGO 11° - Será aplicada
seguintes casos:

do quadro

social, ao associado

nos

a) que, após ter sido penalizado com advertência e suspensão vier a reincidir em
fatia grave dentre as enumeradas no ARTIGO imediatam~nte anterior.
b) q'ue, no recinto do SINDICATO praticar ato atentatório à moral, aos bons costumes
ou a Integndade flslca de outrem
~
c) que, vier a ser condenado por mais de 02 (dOIS) anos de pnsão
com
sent~,~;a tranSitada em Julgado
~

UàdUSâO

r;j\r.l.{)~"j
,VJf"
'11~'.'O'':;i;l'

a pena de eliminação

1,1'
I

!~~
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PARÁGRAFO
1° • 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.

DAS ASSEMB.LÉIAS
GERAIS - SEUS PODERES LEGAIS - DA CONVOCAÇÃO
INSTALAÇAO
- DA COMPETÊNCIA
DAS DELlBERAÇOES
E RESOLUÇOES

PARÁGRAFO
r. a pena de nulidade, suspensão ou eliminação, 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
3'". após a audiência com a diretoria, o acusado dispora de cinco dias para
aduzir sua defesa por escrito que será entregue ao PRESIDENTE do SINDICATO contra
recibo.
PARÁGRAFO
4° - da decido da diretoria será o infrator notificado no prazo de 24 horas,
- o qual terá um prazo de dez dias para recorrer ti ASSEMBLI~JA GERAL na forma do
presente estatuto, cabendo a esta proceder e decidir também com base no presente
estatuto.

ARTIGO 12" - A simples
aplicação de penalidade

manifestação
da maioria da diretoria
que não prevista no presente estatuto.

não bastará

para

a

PARÁGRAFO
1° - de todo ato lesivo de direito ou contrário ao estatuto e a lei, seja
emanado da DIRETORIA ou da ASSEMBLI::IA GERAL, poderá o associado prejudicado
dele recorrer, em princlpioJunto
à própria ASSEMBLÉIA GERAL e em última instâncla
para a autoridade competente.
ARTIGO 13° - O associado que tenha sido eliminado do quadro social, pagerá reingressar
no SINDICATO,
desde que se reabilite a juizo da ASSEMBLI:.IA GERAL e depois de
decorrido o prazo do PARAGRAFO 1° do ARTIGO 11, exceto a elimlnaçao tenha ocorrido
por atraso de pagamento de mensalidade social que bastará a liquIdação total d,o seu
débito.
PARÁGRAFO
ÚNICO - o associado readmitido receberá.um novo número de matrIcula,
sem prejulzo da contagem de tempo como tal, exceto se tiver eliminado do quadro social
em que será iniciada nova contagem do tempo como associado.
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SECÇÃO

PRIMEIRA

- DAS ASSEMBLÊIAS

E

GERAIS

ARTIGO 15° - As ASSEMBLÉIAS
GERAIS DOS ASSOCIADOS
oU dós lntégi'ahte.s da
cat~goria
profissional,
quando
a estes couber.
serão
o fórum das resoluções
e
deliberações
dos seus membros e servirão de instrumentos
legais. desde que não
colidam com as leis vigentes e o presente estatuto.
PARÁGRAFO
1° - reunida para o fim especifico -a que
GERAL será ordinária ou extraordinária e ainda e~raordinária

se destina,
eleitoral.

a ASSEMBLÉIA
_

r.

PARÁGRAFO
a ASSEMBLf:IAGERAl
ORDINÁRIA,
teFrj o fim especifico de apreciar
e votar a proposta do orçamento anual, (proposta
orçamentária),
com as previsões da
receita e das despesas para o exerclcio seguinte daquele em que for aprovado.
PARÁGRAFO
3° - as demais ASSEMBLÉIAS
serão extraordinárias
e necessárias para a
tomada de resoluções que atendam aos interesses do quadro social ou quando for o caso
do~ próprios lnleg.rantes da categoria profi~s.ional da base territorial e em especial para a
eleição dos associados aos cargos da admInistração
e demais órgãos profissionais.
ARTIGO 16° - As ASSEMBLÉIAS
tratarão exclusivamente
da discussão dos assuntos
inseridos na pauta da sl.la ordem do dia fixada no edital respectivo e serão soberanas em
suas resoluções
nao contrária~ à CONSTITUIÇAo
FEDERAL,
às leis e ao presente
estatuto.
PARÁGRAFO
1° - as deliberaçõe~ da ASSEMBLÉIA
GERAL serão sempre tomadas por
escrutlnlo secreto, sob pena de nulidade dos.seus atos, salvo por voto em aberto, quando
for o caso.
PARÁGRAFO
r - as reuniões da ASSEMBLEIA
GERAL poderão ser convocadas
e
realizadas
em localidades
diversas no Estado de São Paulo, na base territorial do
SINDICATO conforme descrever o edital de convocaçao
na oportunidade.

SECÇÃO QUINTA - DA PERDA DOS DIREITOS
SECÇÃO
ARTIGO 14° - Perderá os seu~ direitos sociais, o associado que deixar o exerclcio da
atividade na categoria ou que se atrasar no pagamento da mensalidade social por mais
de 03 (três) meses consecullvos.
PARÁGRAFO
casos;
a)
b)

1° - o preceito

do 'CAPUr

não se aplica ao associado

nos seguintes

pelo perlodo de prestação de serviço militar por convocação obrigatória.
pelo periodo que estiver em gozo do auxilio doença, do seguro de acidente
trabalho, exceto se incurso no ARTIGO 11 do presente estatuto.

do

PARÁGRAFO
20 • o associado nestes casos, mant~rá os seus direitos e est~rá isento do
pagamento da mensalidade social, no perlodo respectivo.
PARÁGRAFO
3° • o associado amparado nas exceções do presente ARTIGO,
não
poderá como tal. exercer cargo da administração
e nem de representação
profissional,
salvo se ja exercer, quando entào será substitufdo nos termos do presente estatuto.

SEGUNDA - DA CONVOCAÇÃO,
INSTALAÇÃO
E REUNIÃO,
COMPETÊNCIA
DA ASSEMBLÊIA
GERAL.

E DA

ARTIGO
17° - A convocação
da ASSEMBLEIA
GERAL,
em sessão ordinária
ou
ext~aordinária é ~e competência
exclusiva do PRESIDENTE
do SINDICATO
ou quem
eS~lver no exerclClO do cargo, que a fará com antecedência
mlnfma de 05 (cinco) dias, por
edItal, publicado em jornal de circulação na base territorial do SINDICATO, afixará cópias
na sede da ENTIDADE, bem como a divulgará para todos os associados ou quando for o
caso para todos os integrantes da categoria, através de boletins, murais e outros meios
de comunicação.

a

PARÁGRAFO
1°, ASSEMBLI:IA
GERAL será'" Instalada' e realizada ~m primeira
convocação, com a presença de no mlnimo 50% + 1 (cinqüenta por cento mais um), dos
associados em condiçOes de votar ou dos interessados,
quando for o caso;
PARÁGRAFO
r - a ASSEMBll:lA
GERAL será instalada
e realizada em segunda
convocação
com a presença de qualquer numero de associados
ou integrantes
da
categoria interessados se for o caso e desde que conste do edital respectivo, um intervalo
de trinta minutos (Y1 hora) entre uma e outra
contidos no presente estatuto"

":,,"

::~,~'.'

:.;.,,1,•.,.1.

'

O;!

convocação,

salvo

nOllJOS
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ARTIGO 18° - A ASSEMBLÊIA GERAL ORDINÁRIA, reunir-se-á até o dia trinta
novembro de cada ano para apreclaçao e votação da proposta orçamentária.

de

PARÁGRAFO
1° - a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOA.DINÁRIA,
reunir-se-á até o dia
trinta de junho de cada ano, para a apreciação e votação do balanço anual financeiro
patrimonial do exercido anterior, (contas da diretoria).
GERAL EXTRAORDINÁRIA,
poderá se reunir
forem necessárias, sempre que julgada oportuna

a
e

por iniciativa de:
a)
b)

do PRESIDENTE
do SINDICATO •. 8 requerimento da maioria da diretoria ou do
conselho fiscal pelos seus membros efetivos.
a requerimento dos associados em condições de fazê..lo, respeitando os limites do
presente estatuto.

ARTIGO 19° - As sessões das reuniões
instaladas e presididas pelo PRESIDENTE
preposto designado, exceto quando reunida
em que o PRESIDENTE da SESSÃO será
presentes a ASSEMBlEIA.

das ASSEMBL~IAS
GERAIS, serão sempre
do SINDICATO, pelo seu substituto legal ou
para votar a prestação de contas da diretoria,
indicado pelo plenário dentre os associados

PARÁGRAFO
1° - Instalada a ASSEMBL~IA.
o PRESIDENTE comporá a mesa de
trabalho e determinarã ao SECRETÁRIO do SINDICATO ou da ASSEMBU:IA
a leitura do
edital de convocaçao
e em seguida, a leitura da ATA da ASSEMBL~IA
anterior, dará
prosseguimento
aos trabalhos e prosseguirá com os demais itens da o~dem ~o dia.
PARÁGRAFO
r -no curso da discussão da ordem do dia o associado que desejar, fará
uso da palavra pelo tempo mãximo de 05 (cinco) minulos sobre cada item, P9dendo a
ASSEMBLéiA
-respectiva decidir pela prorrogação do tempo por perlodo não superior à
metade deste.
PARÁGRAFO
3° - a ASSEMBlEIA GERAL uma vez instalada, obriga os seus membros
reportarem-se
expressamenle
a ordem do dia edital respectivo, sendo nulas de pleno
direito às resoluções que versarem em contrário.
ARTIGO 20° - O PRESIDENTE do SINDICATO não poderá opor-se à convocação
da
ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
requerida pela maioria da diretoria,
pelo
conselho fiscal ou por iniciativa dos associados e quando requerida providenciará a sua
convocação dentro de 10 (dez) dias a contar do recebimento do requerimento,
do qual
tomará ciência sob pena de incorrer em má conduta.
PARÁGRAFO
ÚNICO - na falIa de provIdências do PRESIDENTE no prazo estabelecido,
caberá a aqueles que requereram a ASSEMBlEIA,
promovê-Ia no prazo de 10 (dez) dias
seguintes, ficando obrigados a comparecer é mesma, sob pena de nulidade das suas
resoluções e poderão a juizo da ASSEMBLEIA
representar contra o PRESIDENTE
do
SINDICATO
propondo
a suspensão de seu mandato ou a sua destituição
se for
reincidente.
ARTIGO 21° - Compele a ASSEMBLI:IA GERAL •. com amparo no presente
decidir soberanamente sobre as seguintes questões dentre oulras:

estatuto,

a) a aprovação da proposta orçamentária anual e da sua suplementação, se houver.
b) a apreciação
e votação do balanço anual financeiro patrimonial,
(também
chamada tomada e aprovação das contas da diretoria).
.
c) a ratificação dos atos da DIRETORIA, do PRESIDENTE ou dos demais ÓRGÃOS
DA ENTIDADE, dentre aqueles da sua competênCia
d)

a fixaçAo do valor das contnbUlções
estatuto e na lei

H'
I
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e das mensalidades

preVI~l

o presente
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PARÁGRAF-O
2" - a ASSEMBLÉIA
qualquer tempo, tantas vezes.quantas

I""'li"

e)

f)

10
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a eleição dos associados
aos cargos dos órgãos da administração
órgãos
auxiliares da diretoria, órgão de fiscalização
e -de representação
da c'ategOria,
representante
classista no âmbito do TRT da 15° REGIÃO.
a suspensão ou perda do mandato de membro dos órgãos. de direção, de
representaçl!io
e de órgãos auxiliares,
bem como sobre os recursos contra
decisões da diretoria.

g} a aprovaçao

da pauta de reivindicações,
visando acordo coletivo de trabalho ou
instauração de-procedimento-negociál.
Clàéa:tégóri~fpj'ofissloriál
riaba-se territorial.
h) a deflagração de greve no âmbito da categoria profissional.
i) a alienação dos bens patrimoniais, nos termos do presente estatuto,
j} a declaração de vacãncia da administração e a eleição da JUNTA GOVERNATIVA
e do CONSELHO FISCAL PROVISÓRIO.
k) a readmissão de associado que tenha sido' eliminado do quadro social.
I) o. licenciamento
de membro da diretoria, para o pleno exerelcio do cargo em tempo
integral no-SINDICATO.
,
.
m) outros assuntos

e questões relevantes

que venham

a.ser propostas pela diretoria.

PARÁGRAFO
ÚNICO - a ASSEMBLI:JA 'GERAL EXTRAORDINÁRIA
para a eleição dos
órgãos da administração,
em especial da diretoria e do conselho fiscal, obedecerá ao
disposto no presente estatuto.

SECÇÃO

TERCEIRA

- DAS DELIBERAÇÕES
GERAL

E RESOLUÇOES

DA ASSEMBLÉIA

ARTIGO 22" - As deliberações e resoluções da ASSEMBLEIA
GERAL, não contrária és
leis e ao presente estatuto, servirão de instrumentos para a diretoria pleItear em juizo ou
fora dele, quando necessários e especialmente nas negociações com as empresas.
PARÁGRAFO
1" - a ASSEMBLéiA
GERAL deliberará em sessão ordinária especifica
sobre o orçamento
anual e a sua suplementação
se houver, e ainda, em sessão
extraordinária
especifica
sobre o balanço do exerelcio findo e o relatório anual da
diretoria, devidamente instruidos com os respectivos parecer do conselho fiscal.
PARÁGRAFO
2" ~ as deliberações e resoluções da ASSEMBLI:/A
GERAL, no'êmbito de
sua competência
serão tomadas pelo processo de escrutlnio secreto, garantindo o sigilo
do voto e a soberania das suas resoluções não contrarias às leis e ao presente estatuto,
observado o ARTIGO 16 ~ 1°.
PARÁGRAFO
3" - as resoluções da ASSEMBléiA
GERAL, em sua primeira convocação,
serão lomadas pela maioria absoluta dos votos em relação ao número total de associados
em condições de volar, e em segunda convocação pela maioria simples dos votos dos
presentes à sessão, exceto nos casos especiais;
ARTIGO 23" ~ A ASSEMBLEIA GERAL
que decidir pela aprovação
da pauta de
reivindicações
da categoria por ocasião da data base, visando à convenção coletiva de
trabalho. o acordo e, o dissldio coletivo em benefIcio da categoria, fixarà também o valor
da contribuição
de todos os integrantes da categoria, que será descontada em folha de
pagamento
a titulo de contribuição para custeio do SISTEMA CONFEDERATIVO
DA
REPRESENTAÇÃO
SINDICAL.
assegurada
no
ARTIGO
8° INCISO
IV
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL e no presente estatuto.

TITULO VI- CAPiTULO QUINTO

DA REPRESENTAÇÃO
PROFISSIONAL
- DOS ÓRGÃOS E DOS MEM ROS DA
ADMINISTRAÇÃO,
DE FISCALIZAÇÃO
E DE REPRESENTAÇÃO
E~S
RESPECTIVAS
COMPET~NCIAS
- DOS SEUS ÓRGÃOS AUXI I
"

'1ti1'~
,

'~;~"~'~I

jL

-.rl'j';.JOf
"C JCiu"lJ

1"'_

fJ

f

REGISTRO PRIVAlIVO DE PESSOAS JURIDlCAS
CM11INAS SI

r;t\JI)Ir,U

11

PRIMEIRA - DA REPRESENTAÇÃO

, ,~

V~.

CM1PINIS
MICROfllJl£llo

MICROfilMEN0 I 9 2 9 4 9
SECÇÃO

r ,'-'''''

\

-,.-

SI

12

9 2 9 4 9

PROFISSIONAL

INCISO ~. - fazer organizar anualmente por contabilista habilitado, a proposta
orçamentana anual. contendo receita e despesas do exerclcio seguinte, bem como
ARTIGO 24° - Para a execução f1sica dos fins a que alude o TITULO li, ARTIGO 1°, do
presente estatuto, constitui atribuição legal e exclusiva da diretoria'a
representação
jurídica e profissional,
bem como a defesa dos interesses da ENTIDADE perante os
poderes públicos, salvos as exceções contidas no presente estatuto, e ou, pessoa com
.pode~~ _º1~!.0_1JI-ª~9.;>_~.i.
p'-'ºS:!,l!ª,_ç~.o_çtQ_P_R~SlOENTE,_.ou_.p_or
.. ato_da _ASSEMBLÉIA. _
GERAL.
PARÁGRAFO
1° • fica vedada a quaisquer pessoas físicas ou jurldicas, estranhas ao
SINDICATO,
inclusive
ao poder público ou algum dos seus membros,
qualquer
interferêncIa na sua admInistração, nas suas ASSEMBLI::IAS e nos seus serviços.
PARÁGRAFO
2" • excluem.se da proibição, somente quanto aos serviços, aqueles que
como
funcionários
ou habilitados,
exerçam
atividade
profissional
na ENTIDADE.
previamente
nomeado ou autorizados pelo PRESIDENTE
nos termos do presente
estatuto.

SECÇÃO

SEGUNDA - DA DIRETORIA

E SUA COMPETêNCIA

ARTIGO 25° - O SINDICATO será administrado e dirigido por uma diretoria, constitulda
de 07 (sete) membros efetivos e 07 (sete) suplentes, eleitos conjuntamente
em
ASSEMBlÊIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA,
(eleições livres), Relo voto direto e secreto
dos associados, nos termos do presente estatuto:
INCISO I - os cargos da diretoria serão exercidos
na forma do presente estatuto.

na ordem de menção .na chapa eleita

INCISO 11- os candidatos à diretoria, inclusive os suplentes, obedecidos aos requisitos
legais, serão escolhidos dentre os associados. que organizarem pela composição
de
chapa, que será registrada nos termos do presente estatuto.
INCISO 111- a aceitação de cargo da diretoria e nos demais órgãos, obriga os eleitos a
residirem na base territorial do SINDICATO.
ARTIGO

26° -A

diretoria compete:

INCISO I - dirigir e representar o SINDICATO,
em acordo com o que dispuser o
ordenamento jurldico e o presente estatuto e promover o bem dos associados e do grupo
profiSSional representado.
INCISO 11 - instituir sessôes,
respectivos delegados.

subsedes

ou delegacia

INCISO III - elaborar os regimentos da ASSEM8L~IA
dos serviços e das atividades internas do SINDICATO.
INCISO IV - reunir-se
necessário.

ordinariamente

do SINDICATO

e nomear

os

GERAL, das sessOes da diretoria,

uma vez por mês, extraordinariamente

sempre que

INCISO V - prestar aos associados, aos membros do conselho fiscal e delegados, as
informações que forem solicitadas sobre a administração.
INCISO VI - administrar o patrimônio do SINDICATO com lisura e a execução da
proposta orçamentária, com estrito respeito à sua dotação aprovada pela ASSEMBLEIA
GERAL DOS ASSOCIADOS.
INCISO VII - promover a solidariedade social, o bem comum e o companheirismo,
entre
os associados,
os membros da categoria
profissional
e outras categorias
de
trabalhadores.
INCISO VII1 - fazer respeitar e cumprir em tudo o presente estatuto, as leis constituldas,
os regulamentos
e regimentos internos, as resoluções da diretoria, as resoluções do
conselho fiscal e as da ASSEMBLEIA GERAL.
INC,ISO, IX, -" as,,,,,,g,U,,
r",r aos funcionários
",r,Ole~~: ~~o
I', ~I;':,:l,i:
.•.;: i

do SINDICATO,

~~:~aláriOS e da prev;dênda

soc;a' ""

as normiPar

cetlos

'"

,.,

!'A"

r,[JJU(,AC(

.,r,

de
,.

suplementar a proposta do exerclclo corrente e juntamente
com o parecer do conselho
fiscal submetê-Ias a aprovação da ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS
até o dia

30 de novembro e em seguida fazer publicá.las por uma vez, em jornal de grande
circulação

na base territorial.

INC!SO ?<' - fazer organizaI' an~almente por contabilista h~bilitado, o balanço financeiro
palnmomal.e_elaborar..um .relal,óno'3 diretoria -Sobre-as -atividaaes- do-exerclcio-findo -em-31
de dez~mbro de cada ano, ambos com o parecer do conselho fiscal, para serem
submetIdos à aprovação da ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS
até o dia 30 de
junho de cada ano, (tomada de contas da diretoria).'
'
INCISO XII - deliberar sobre pedido de demissão' ou renúncia, sobre suspens.ão ou perda
do ma~dato de membro da administração
ou representaç.ão
profissional,
e sobre os
respectivos recursos.
INC.I~O Xlii - .deliberar sobre as ~naljdades
previstas no presente estatlrto. julgar e
deCidir sobre a Impugnação de candidaturas e dos respectivos recursos.
INCISO XIV - deliberar sobre a readmissão de associados e sobre a criação de comissão
e órgãos auxiliares.
INCISO XV - deliberar sobre a concessão de ajuda de custo à diretoria e sobre o
pagamento de diárias, alimentação e transporte necessários
ao bom desempenho
das
funções de diretor, fora da cidade sede do SINDICATO e fora dela.
INCISO XVI - deliberar sobre o.!>preços, condições e conveniência da aquisição de bens
patrimoniais e sobre a alienação de patrimônio e de doaçOes e legados.
INCISO XVII. - designar representante do SINDICATO, quando nos tennos do presente
estatuto não houver necessidade de votação dos associados para a sua escolha.
INCISO XVIlI,visitar com regularidade a base territorial do SINDICATO,
mantendo
permanente contato c~m os associados e promover a realização de seminários,-palestras
convenções setoriais, visando o estudo e o aprimoramento
das questões de interesse d~
categoria profissional.
.
INCISO XIX - submeterá
estudos e decisões
de
administração.

à

decisão da ASSEMBLÊIA
assuntos que não sejam

INCISO XX - deliberar sobre proposlas
e dos DELEGADOS SINDICAIS.

e resoluções

GERAL DOS ASSOCIADOS
da exclusiva
competência'

advindas

da ASSEMBL~IA

os
da

GERAL

PARÁGRAFO
1° • as sessões das reuniões da diretoria serão instaladas e presididas
pelo Presidente,
sempre com a presença da maioria dos seus membros
e as suas
deliberações
serão tomadas por votação secreta ou por aclamação,
se for o caso e
aprovadas pelo voto da maioria simples dos diretores presentes, cabendo ao Presidente o
voto de qualidade quando ocorrer empate na votação, (voto minerva).
PARÁGRAFO
2° • quando das decisões da diretoria, resultar provado o uso de má fé ou
dolo ou abuso de poder ou negligência ou ainda omissAo, caberá recurso para a
ASSEMBLÊIA
GERAL DOS ASSOCIADOS,
por Iniciativa
de qualquer
membro
da
administração. de representação ou do quadro social.
PARÁGRAFO
3° • ao término do mandato, a diretoria prestará contas da sua gestão no
exercicio ou fração correspondente, levantado por contabilista, o balanço das receitas e
das despesas lançadas no livro de caixa contendo as assinaturas, do PRESIDENTE,
do
TESOUREIRO e do CONTADOR.
.
.

SECÇÃO TERCEIRA:
DA COMPOSiÇÃO DA DIRETORIA (SEUS MEMBROS)
COMPETENCIA
DOS MEMBROS (DEVERES NA FUNÇÃO)

ARTIGO
com

27° - A diretoria

d;s1;n

:;k?,

igual
g

número

do SINDICATO

de suplentes,
car:~:

serã composta

nos termos

de 07 (sete) membros

do ARTIGO,

25, do ifpre

efeUvos na segu;nle ordem h;erá:~u~,C~

efetivos

nle, estatuto,

'cr"
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MICROFIlME
N'
jO.

2° 3° 4° -

5°.
SO 7° -

diretor - PRESIDENTE.
diretor - VICE-PRESIDENTE.
diretor - SECRETÁRIO
GERAL.
diretorPRIMEIRO SECRETARIO.
TESOUREIRO.
TESOUREIRO.

aifelona:"exerce"i-ãioo--mandãTõ

. PARÁGRAFO
-ÚNICO--::;--osmeriibróS-aa
respectivo para o qual tenha sido eleito, obeaecida
desempenharão
as suas atribuições
de forma

temporaria ou definitivamente
ARTIGO

200 - Compete

no cargo
ordem de menção na ehapa el~ita e
harmônica,
podendo ser substitufdo

.. ARTIGO-29°.--Compete.ao

diretarVlCE"PRESIDENTE:--

à

em seu cargo, na estrila condição do presente estatuto.

INCISO I - substituir o PRESIDENTE
nos seus eventuais impedimentos e nas ausências
temporárias come perJodas de licenças, férias, afastamentas por motivo de doença e por
mativo de viagem prolongada.
__
INCISO 11- assessorar a PRESIDENTE
e caadjuvá.lo
prestando--Ihe efetiva e constante colaboração.

ao PRESIDENTE:

INCISO I - representar o SINDICATO JUDICIAL E EXTRA JUDICIALMENTE
no Ambito
da administração. pública, das instituições jurldicas, das autoridades constituldas e ainda
em juizo ou fara dele podendo. excepcianalmente
delegar poderes a procurader
ou
preposto.
.
INCISO 11 - rubricar
os livros da secretaria
e dã teseuraria, assinar as atas, a
correspondência
privativa de seu carga e juntamente com o tesaureiro, assinar balanço.
anual, os balancetes
mensais e balanÇos parciais, a proposta arçamentária, os cheques,
as saques, cantratos de aquisição. e lacaçOes, escrituras de cempra e venda e os demais
dacumentos
relativos
gestão. financeira
patrimanial
e das questões inerentes
ao.

a

SINDICATO.
INCISO 111- convocar, instalar e presidir as sessOes da ASSEM8L~IA GERAL, exceto. a
ressalva do ARTIGO 19 "CAPUr,
assinando. as respectivas àtas das suas resaluções e
impando. ordem e disciplina nas trabalhas.
.
INCISO IV - canvo.car, inslalar e presidir as sessões das reuniões da diretoria, manter a
ordem e a disciplina das trabalhas e usar o voto de qualidade em caso de empale na
votação nas decisões da diretaria.
INCISO V - decidir sobre a aquisição de materiaiS de expediente Juntamente com o
tespureJra, avaliar preços. Ordenar o pagamento das despesas arçadas, autorizando as
demais.
INCISO VI - fazer executar as deliberações emanadas da DIRETORIA ou do CONSELHO
FISCAL ou da ASSEMBLÊIA
GERAL, solucianando
pessoalmente as casos de caráter
urgente, dos quais prestará cantas à diretoria em reunião. ardinária.
INCISO VII - canvacar eleições do SINDICATO, presidir a processo eleitoral e a pleito
eleitoral até a proclamação
dos eleitos, inclusive para preenchimento. de cargas que
vagaram durante o mandato.
INCISO VIII - nomear, pramaver e se _necessário, punir e dispensar funclanárias
do
SINDICATO,
fixar os seus salários, respeitados os preceitos da presente estatulo e o
estrito cumprimento da lei, -AO-REFERENDUM"
da DIRETORIA.
INCISO IX - instituir normas de serviços para os funcionários e quando. da nomeação.,
exigir destes que, comprovem os mesmos reqUisitos exigidas nas AUNEAS "o.E~F-G. da
ARTIGO 7° da presente estatuto..
INCISO X --salicitar
ou dispensar perante o TRT da 151 REGIÃO, deliberação
de
diretores previsto_ em acardo.convenção
ou sentença normativa au autorizada
pela

ASSEMBLEIA GERAL DOS ASSOCIADOS,
INCISO XI - submeter a julgamento da diretoria. os ~edidos de demissões, de renúncia. a
suspensão
au perda, do mandato. de membro da diretoria, do canselho fiscal ou de
delegado representante,
bem como de membro das órgãos auxiliares.
INCISO XII - decidir sobre o pe_dida d~ licença ,da carga, de membro doa diretoria, do
conselho fiscal au delegado representante, bem coma de membro dos órgao.s auxiliares.
INCISO Xlii - convecar
e fazer realizar até, o dia trinta de Junho. de cada ano, a
ASSEM8LÉIA
GERAL DOS ASSOCIADOS para tomada de contas da diretoria e ale o dia
trinta de navembro,
a ASSEM8L~IA
GERAL ORDIN,Á.RIA DOS ASSOCIADOS
para a
votação. da proposta orçamentária.

no exerclcio

f .• ;.":

~I,..~.;ji i..

do SINDICATO

e do dese~::[nr~:::J:ir

!o

i~U:Ql~Aur- _

~':~~~':~tt:-

-;'.,-j

,'I.

J(, ;:'. ~

das suas funções

INCISO 111- ardenar e administrar os serviças e aUvidades do departamento
SINDICATO, garantindo a respectiva assessoria aos associa~as.
ARTIGO

300 - Compete

ao. diretor SECRETÁRIO

juridico

da

GERAL:

INCISO I - substituir o VICE-PRESIDENTE
ou a PRESIDENTE,
obedecida à ordem
hierárquica, quando. ocorrer eventuais impedimentos (lU ausência tempa~ria.
INCISO 11- assessorar e auxiliar o PRESIDENTE nas atribuições administrativas.
INCISO III - assinar a correspandência
privativa do seu cargo.
INCISO IV - ter sob sua guarda os arqui .•••
as. livras e documentos da secretaria.
INCISO V - pra ..••
idenciar a preparação da correspandência.
INCISO VI --::redigir e mandar transcrever as alas das sessões das reuniões da diretoria,
proceder à leitura das atas expedientes
nas sessões das reuniões da diretoria e da

ASSEMBLEIA GERÁL.

INCISO VII - arganizar, dirigir e fiscalizar os serviços da secretaria.
INCISO VlII- responsabilizar-se
perante a diretaria, pela organização e funcionamento de
assessaria,
capaz de fomecer
permanentemente
infannaçOes
e estudas sabre as
condições de vida e de trabalha da categoria prafissianal representada.
INCISO IX - ordenar o registro dos assaciadas, a preparaçao das fichas e da carteira
sacial, do arquivo respectiva e preparar os relatórias mensais.
INCISO X - promover
intercãmbio
cam as demais ENTIDADES
PROFISSIONAIS,
visando. a disposta na ALlNEA .E~ do ARTIGO 4° da presente estatuto,
ARTIGO

31° - Compete

SECRETÁRIO:

ao. diretor

PRIMEIRO

SECRETÁRIO

e ao. diretor

SEGUNDO

INCISO
I - pela ardem,
substituIr o SECRETÁRIO
GERAL nos seus eventuais
impedimentos
e nas suas ausências temporárias
coma per/odos de férias, de licença,
afastamento por mativo de doença e por mativa de viagem pralongada;
INCISO 1/ - auxiliar o SECRETÁRIO
GERAL nas suas atribuiçOes diária sempre que
nacessAria.
INCISO 1II - desempenhar
as tarefas que lhe forem atribuidas
DIRETORIA au ainda pela ASSEM8lEIA
GERAl.
ARTIGO

pele PRESIDENTE,

pela

32" - Compete ao. diretor PRIMEIRO TESOUREIRO:

INCISO I - ter sob sua guarda e respansabilidade
as vaiares pecuniários da Sindicato..
INCISO 1/ - ardenar pagamentos e respansabilizar.se
pelos recebimentos.
INCISO 111- assinar juntamente com o PRESIDENTE os cheques e demais documentos
em que seja necessária a sua assinatura. nos termas do presente estatuto.
INCISO IV - organizar~se, dirigir e_fiscalizar os serviças e atividades da tesouraria.
INCISO V - recalher a numerária do SINDICATO, li juizo da diretaria, preferenciaimente
em uma das instituições financeiras do SISTEMA BANCÁRIO ESTATAL, dentre a CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL, o BANCO 00 8RASIL, a CAIXA ECONOMrCA ESTADUAL e

'NC'S. O ..XI.V
. .- e.. labO..ra.r com a co'aboraçao do .ecre\ário gera,., a.lé lri".\a.~d .. nhO.d.e. cad.a.
~.~~::"~: :~'~t;a~.::~~~:ades
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lo â mesma ASSEMBLÉIA
GERAL da tomada de conta da diretoria, com o respectivo
parecer do conselho
fiscal, destacando
o número. de associados
no exercicia,
os
admitidos no ano e os que foram de~ligados do quadro social, movimento. financeiro, as
alterações do patrimônio, os bens, móveis e imóveis, o. número. de sessões das reuniões
da diretoria e da ASSEM8L!::IA
GERAL, as canquistas salariais e de outras beneficios da
categoria na exerclcio.

diretor - SeGUNDO SECRETARIO.
diretor - PRIMEIRO
diretorSeGUNDO

I

O~tr:~,:~n:!kdU,a;:
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MI[ROFIIM,N'
INCISO VI - providenciar a elaboração de balancetes mensais e ordenar os balanços
anuais submetendo-os
ao CONSELHO FISCAL que dará o seu parecer.
INCISO VII - registrar em boletim diário de caixa o movimento financeiro da-tesouraria

PARÂGRAFO
3° - o não cumprimento do horário no SINDICATO
implicará no desconto proporcional da remuneração respectiva.

(recerla e despesas).
INCISO VIII - substituir eventuatmente-o

SECÇÃO

ARTIGO

c)

TESOUREIRO.

substituir o PRIMEIRO TESOUREIRO
nos seus eventuais Impedimentos
e nas
suas ausências temporárias, como perlodos de licenças, férias, afastamentos por
motivo de doença e por motivo de viagem prolongadas.
auxiliar
o PRIMEIRO
TESOUREIRO
no desempenho
das suas funções,
coadjuvando-o
nas suas atribuições diárias.
desempenhar
regularmente
as tarefas
que
lhes foram
atriburdas
pelo
PRESIDENTE,
pela DIRETORIA ou pela ASSEMBLÉIA GERAL.
decidirá a quais dos seus membros,

caberá a incumbência

promover a organização do departamento sócio cultural.
desenvolver
as diretrizes da polltica sindical e os planos de. ação definidos
diretoria.
..

pela

promover
as comemoraçOes clvicas e as datas ofICiais do SINDICATO
e do
SINDICALISMO
NACIONAL
d) desenvolver
cursos de capacitação
sindical e de aprimoramento
para os
associados.
e) manter intercâmbio s6cio~cultural com ENTIDADES SINDICAIS PROFISSIONAIS.
f) promover eventos culturais do interesse dos associados.
g) organizar e administrar a biblioteca do Sindicato.
h) promover a organização do departamento do esporte e lazer.
i) promover eventos esportivos e de lazer do interesse dos associados.
j) representar o SINDICATO em eventos sociais e esportivos.
k) promover.e incentivar a prática de ativld~des esportivas e de lazer dos associados.
I) organizar o departamento gráfico e de comunicação do SINDICATO.
m) elaborar modo de comunicaçao periódica com os associados.
n) ordenar a _confecção de boletins e outras fontes de comunicação imediata das
atividades do Sindicato.

p)

ARTIGO 35° - O SINDICATO terá um CONSELHO FISCAL, eleito conjuntamente com a
DIRETORIA
em votação vinculada e será constitufdo
de três membros efetivos e
suplentes, escolhidos
dentre os associados em conformidade
com os requisitos do
presente estatuto.
PARÁGRAFO
PRESIDENTE

c)

o)

E DA SUA

um,-.'----------- - - -

33° - Compete ao diretor SEGUNDO

ARTIGO 34° - A DIRETORIA
das seguintes atribuições:
a)
b)

- DO CONSELHO FISCAl_
DA SUA CONSTITUIÇÃO
COMPET~NCIA
.

'o

PARÂGRAFO
ÚNICO - ao TESOUREIRO no exercIdo do cargo, fica vedado manter em
poder na tesouraria dinheiro, cheque, em valor superior a duas vezes o do salário mínimo
determinado
em lei.

b)

QUARTA

X - ordenar a preparação da proposta orçamentária e do balanço anual, para
da ASSEMBl~:IA
GERAL respectiva no prazo do presente esta~u~o, o~~i_~~_~!1~~~
__

"-a-'diretoria -que-avaliará'o'1:OnteúâCfâecada

a}

ou a serviço do mesmo,

SECRETARIO.

INCISO IX - zelar pela preservação e conservaçao dos bens do Sindicato.
INCISO
decisão

16
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informar aos órgãOS de comunicação de massa (RAOIO, TVS, JORNAIS, ETC.)
sobre os eventos do Sindicato.
assessorar
o PRESIDENTE
e a DiRETORIA
na elaboração de noticiário de
interesse dos associados.

a

PARÁGRAFO
1° ~ o diretor indicado
para
comunicação
social,' responderá
solidariamenle
ao PRESIDENTE do SINDICATO, na divulgação dos atos da DIRETORIA,
dos atos da ASSEMBLI:IA
GERAL e das tratativas de interesse coletivo dos associados e
da categoria profissional,
PARÁGRAFO
2" ~ todo diretor liberado das suas funções no âmbito do TRT, para
dedicar-se
exclusivamente
ao SINDICATO,
cumprirá o horário da jornada diária e
semanal estabelecido por lei ou em convenção coletiva que beneficie a categoria.

Olt,:"."','""

C"ê,",
'0,'
"[;'jCJGfll)~;.ij;:

1° • os membros do CONSELHO
FISCAL escolherão
dentre
do órgão e o responsável pela lavratura das atas das suas reuniões.

r-

PARÁGRAFO
os membros do CONSELHO
limitadas à fiscalizaçi1!o financeira e as exercera
membros.

si o

FISCAL. terão as suas atividades
com o mlnimo de dois dos seus

PARÁGRAFO
3° ~ O CONSELHO
FISCAL reunir~se-á pela convocação
de seu
PRESIDENTE,
ordinariamente
uma vez por mês;
e sempre
que
necessário
extraordinariamente
por convocação do seu PRESIDENTE
ou da maioria dos seus
membros,
sendo esta sempre fundamentada;
ou ainda pelo PRESIDENTE
do
SINDICATO ou pela maioria dos membros da DIRETORIA.
ARTIGO
funções:

36° - Compete

aos MEMBROS

EFETIVOS

00

CONSELHO

FISCAL nas suas

INCISO I - examinar e dar parecer no orçamento anual, (receita e despesas).
INCISO 11- examinar, opinar e dar parecer, sobre os balancetes mensal financeiro da
tesouraria, apondo o visto em todas as peças que compõe, inclusive nos lançamentos dos
livros contábeis.
INCISO lU - examinar e dar parecer sobre o balanço anual do exercfcio findo, contendo o
movimento financeiro, acompanhado com o relatório geral da diretoria, (tomada de conlas
da diretoria).
INCISO IV - examinar, opinar e dar parecer sobre as tomada de preços da aquisição ou
da alienação de bens e outras operações que importem em alteração patrimonial.
INCISO V ~ dar parecer, sobre despesas extraordinárias que não constarem na proposta
orçamentária efeluadas,
INCISO VI - exigir do PRESIDENTE e do TESOUREIRO
a' imediata regularização, de
toda e qualquer rasura, vicio ou irregularidade constatadas nos documentos de caixa.
INCISO VII - denunciar à ASSEMBLt::1A GERAL e comunicar ti autoridade competente,
os vlcios e os crimes financeiros praticados contra o' SINDICATO,
incluldos os de
dilapidação, mau uso do dinheiro ou do seu patrimOnio, denunciando .nominalmente os
seus responsáveis.
PARÁGRAFO
ÚNICO - as sessões das reuniões do CONSELHO
ata lavrada en:clivro destinado exclusivamente a essá fim.

FISCAL, constarão

de

SECÇÃO QUINTA - 00 CONSELHO DE REPRESENTANTES
_ DA SUA
COMPOSiÇÃO
E DA SUA COMPETÊNCIA - (DEVERES E DIREITOS)

ARTIGO 37" - O SINDICATO terá um CONSELHO
DE REPRESENTANTES:
eleito
conjuntamente com a DIRETORIA e o CONSELHO FISCAL em votação vinculada e será
constituído de dois DELEGADOS EFETIVOS e dois SUPLENTES, que serão escolhidos

,~.S.};~~,S
quep'eencheremosrequisitosd:~~~::n:::tt~,;

d~nlr~,:s

::,:".:'

1.;;'~'l:::::~Tj
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_.~ -----------. REGISTROPRIVATIVO DE PESSOASJURIDICAS
ooPlllAS
SP
MICROFIlME U'

I

9 2 9 4 9

n'

MICROfilME I

PARÁGRAFO
ÚNICO - compete ao CONSELHO
DE REPRESENTANTES
e seus
delegados
efetivos,
representar
o SINDICATO
junto ao órgão SINDICAL
de grau
imediatamente
SUPERIOR,
integrante do SISTEMA SINDICAL CONFEDERATIVO
do
mesmo PLANO PROFISSIONAL e ao qua.1vier a se filiar o SINDICATO.
ARTIGO
38' - São
REPRESENTANTES.
- - a)'

comparecer-ã-

deveres

todas-

do

DELEGADOS

-as--'sessÕ;s-

-d;s

ASSEMBLÉIA
GERAL do CONSELHO,
GRAU imediatamente SUPERIOR.

.REGI5JRO PRIVATIVo Ol PESSOASIURiDICAS
ooPllIAS
SP
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EFETIVOS

reuniões
convocadas

e a

DO

todas

CONSELHO

as

pelo ÓRGÃO

DE

sessões

da

SINDICAL

de

SINDICATOS
DE SERVIDORES
SINDICAIS DE GRAU SUPERIOR

respeitar
estatuto do ÓRGÃO SINDICAL de GRAU imediatamente
SUPERIOR e
as deliberaçOes
emanadas das sessões, das reunIões e das ASSEMBLÉIAS
respectivas.

c)

apresentar

relatório dos resultados

conclusivos

das sessões que participar.

PARÁGRAFO
ÚNICO - além dos direitos inerentes a sua condição
SINDICATO, são também direitos do DELEGADO REPRESENTANTE:

de associado

do

INCISO I - tomar parte, votar e ser votado na ASSEMBLÉIA
GERAL para a eleição da
DIRETORIA,
do CONSELHO FISCAL e demais cargos, tudo nos limite do ESTATUTO
SOCIAL do ÓRGÃO SUPERIOR.
INCISO 11• participar Juntamente com o PRESIDENTE do SINDICATO nas sessões das
reuniões e da ASSEMBLéIA
GERAL 00 ÓRGÃO SINDICAL de GRAU Imediatamente
SUPERIOR. que tratar de questões salariaIs da categoria.
.
'INCISO /Il - participar dos seminários, das palestrfls e dos congressos promovIdos pelo
-ÓRGÃO SINDICAL de GRAU imediatamente SUPERIOR a que estiver filiado o Sindicato.
ARTIGO
39° - Entender.se.á
como ÓRGÃO
SINDICAL, de GRAU imediatamente
SUPERIOR
a que o ARTIGO
anterior
se refere, a FEDERI\ÇÃO
ESTADUAL,
FEDERAÇÃO
NACIONAL, CONFEDERAÇÃO
E CENTRAL SINDICAL, respectivas que
vier a ser registrada e legitimada nos termos da lei como ÓRGÃO integrante do SISTEMA
SINDICAL CONFEDERATIVO
nos limites da UNICIDADE SINDICAL.
PARÁGRAFO
1° - na defesa dos interesses comuns e do fortalecimento da organização
da classe trabalhadora
no âmbito dos serviços
públicos federais,
o SINDICATO,
necessariamente
manterá
a vinculaçAo
de representação
profissional
junto
às
ENTIDADES SINDICAIS de GRAU SUPERIOR, observando o disposto do ~CAPUT".
PARÁGRAFO:ZO
- cabera à diretoria do SINDICATO envidar esforços comuns com outras
ENTIDADES
congêneres,
no sentido de se aglutinar
a união dos SERVIDOR.ES
PÚBLICOS
FEDERAIS a nlvel REGIONAL, ESTADUAL e NACIONAL, ,buscando cnar,
fortalecer e manter ENTIDADES SINDICAIS de GRAU SUPERIOR, para a execução da
POLlTICA
SINDICAL,
em tomo da unificação da luta e Interesses comuns, para a
conquista das melhorias sociais e os beneficios prec{puos de valorlzaçao do SERVIDOR
PÚBLICO em geral.
ARTIGO 40' -A filiação do SINDICATO à ENTIDADE SINDICAL de GRAU SUPERIOR
será proposta pela diretoria à aprovação da ASSEMBLEIA GERAL DOS ASSOCIADOS
e
uma vez autorizada. competira ao PRESIDENTE
providenciá-Ia no prazo máximo de 30
dias,- a contar da data da ASS!=MBLéIA..,
.
PARÁGRAFO
1° - uma vez filiado ao ÓRGÃO SUPERIOR, competirá à DIRETORIA do
SINDICATO
defender e.executar
perante a categoria profissional,
a polflica sindical
definida
pela ASSEMBLÉIA
GERAL
DO CONSELHO
DA ENTIDADE
SINDICAL
respectiva.
PARÁGRAFO
r ao encaminhar e promover campanhas salariais e negociações visando
à celebração de convenção, acordo ou contrato coletivo, a diretoria nec ssariamente
envidará lodos os esforços indispensáveis, para fazê.lo de forma unificada
o
s demais

SECÇÃO

e conjuntamente

Com as

ENTIDADES

SEXTA - DOS ÓRGÃOS AUXILIARES
- SECÇÃO
DELEGACIA SINDICAL.

OU SUB SEDE, E OU

ARTIGO 41°_ O SINDICATO contará em sua base territorial, com SECÇOES ou SUBSEDES ou ainda DELEGACIAS
SINDICAIS,
cuja criação e instalação dependerá de
autorização da ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS
e será facultativa, cabendo à
diretoria avaliar a oportunidade e as suas necessidades essenciais, assim como poderá a
qualquer tempo propor à ASSEMBLéiA
GERAL, a extinção daquelas que não atender
mais as finalidades para as quais tenham sido instaladas.
PARÁGRAFO
1° ~ os órgãos aUxiliares, serão criados com o fim preclpuo de proporcionar
maior amplitude da AÇÃO SINDICAL pela descentralização
e a aproximação
aos locais
de trabalho dos associados.
PARÁGRAFO
2" - a secção ou subsede do SINDICATO
quando institulda,
será
açlministrada pela diretoria que designará um dos seus membros como representante pelo
órgão. be~ como, o dotara de infra-estrutura e pessoal necessários ao seu bom e regular
funciçnamento, garantindo a consecução dos seus objetivos.
PARÁGRAFO
3° - a base de jurisdição de uma secção ou subsede, será delimitada pela
diretoria e poderá abranger no mlnimo um municfpio e no máximo os municlpios da
jurisdição de um ÓRGÃO REGIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO subordinado ao TRT
da 15' REGIÃO, SÁo PAULO.
ARTIGO 42" - A DELEGACIA SINDICAL
sera institufda pela diretoria do Sindicato,
devidamente aprovada por ato da ASSEMBL~IA
GERAL DOS ASSOCIADOS,
terá sua
jurisdição delimitada em uma determinada
região da base territorial do SINDICATO de
fonna abrangente que a secção ou subsede, sera adequadamente
instalada em um dos
municlpios abrangidos, que sera a sede da DELEGACIA REGIONAL.
PARÁGRAFO
1° - cada DELEGACIA SINDICAL tera um DELEGADO
EFETIVO e um
SUPLENTE, escolhido dentre os associados que trabalham e residam na -sua jurisdição
em LISTA -TRfpllCE
e que serão eleitos pela, ASSEMBLI:IA
especifica,
reunida
regionalmente
e integrada pelos associados da respectiva Jurisdição, nos termos do
presente estatuto.
PARÁGRAFO
r . no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da sessão da
ASSEMBLÉIA
REGIONAL, a diretoria do SINDICATO em reunIão especIfica designara
sobre aíndicação dos DELEGADOS efetivos e dos seus respectivos SUPLENTES. Ficam
mantidas no ãmbito da base territorial do Sindicato, seis Delegacias Sindicais, Instaladas
nas cidades de Araçatuba, Bauru, Ribeirão Preto, $ão José dos Campos, São José do
Rio Preto e Sorocaba,
sendo agregadas
às respectivas
subsedes do Sindicato nas
mesmas localidades.
PARÁGRAFO
3°.'
pOderá concorrer
aos cargos
de
SUPLENTES,
o associado que preencher
os requisitos
candidaturas aos cargos eletivos do SINDICATO EFETIVOS
acumulação de cargos.
ARTIGO

(;I':'J.i._'_~ "IA>-_;[
t.i:/!C):.,,'.u:J.

9

PARÁGRAFO
3° • A filiação do _Sindicato, bem como a sua desfiliação,
dependerá
sempre de ato expresso da ASSEMBLÉIA
GERAL respectiva,
entendendo-se
como
entidade Sindical de grau superior, toda aquela reconhecida como de âmbito estadual ou
nacional, indepe~~~~-'~~:~te
da próp~a __
c~~_ri_a~~~_Slonal.
_

°

b)

PÚBLICOS

9 2 9 4
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43° - Compete

ao DELEGADO

""'''':'.,;".k, ..".

SINDICAL:

DELEGADO
EFETIVO
e
exigidos, _para as demais
e SUPLENTES,
proibida a

Hlil)1 KU ~KI~AIIVU Ut m)UA)
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MlllOFllME N,__
'~CISO f -llIesempenhar
as suas funções no âmbito da sessão, subsede ou delegacia da
qual seja titular.
INCISO 11- executar com desempenho
e dedicaçao, todas as tarefas que lhes forem
confiadas pelo PRESIDENTE,
pela diretoria ou por resoluçao da ASSEMBLE1A GERAL.
INCISO til - dirigir e fiscalizar na sua jurisdição o bom desempenho dos serviços e da
assistência colocados à disposição dos associados, zelar pelo cumprimento do regimento
e dos regulamentos
internos, respeitando e fazendo respeitar o presente estatuto.
-1N.CJSQJ.V~tar....com...urbanidade_a_todos,_acolher_-e_-encaminhar--ao_P:RESI-OE-NrE-do
---- SINDICATO
todas as reclamações,
as propostas,
as sugestões e os problemas de
interesse dos associados ou dos trabalhadores
da categoria profissional, trazidos ao seu
conhecimento.
PARÁGRAFO
10 - O Delegado Sindical no exercido do cargo terã o mandato eletivo igual
ao da diretoria e se reportará ao Presidente
do Sindicato e na falta deste, ao seu
substituto legal.
PARÂGRAFO
20 -.o Delegado Sindical mensalmente poderá reunir-se com a diretoria,
quando exporá as questões que envolvem a delegacia de sua jurisdição,
sendo-Ihe
assegurado
o direito de voz sem o direito de voto, permitindo fi diretoria solucionar os
problemas que o mesmo Indicar.

nTULO VlI- CAPiTULO SEXTO

DA NORMATIZAÇÃO

DO MANDATO - E DAS ~LTERAÇOES

FlslCAS

NOS ÓRGÃOS

DO SINDICATO.

ARTIGO
44° - Com amparo na legislação
estatuto, tanto do mandato SINDICAL, quanto
da administração,
fiscalização e representação
11»

21»
3Q)
4Q)
5l
6a)
Q

vigente ficam normatizadas
no presente
as posslveis alteraçOes flsicas nos órgaos
do SINDiCATO, no que diz respeito a:

duração do mandato.
suspensão, destituição ou a perda do mandato.
renüncia.
substituições
de membros efetivos.
vacância da administração.
junta govemativa e o conselho fiscal provisório.

SECÇÃO

"I.'

({'~I
I,"

"oI.J

l

Q

ARTIGO 46 - Será suspenso do cargo por um perlodo mlnimo de 30 e ";'áximo de 160
dias" o membro da diretoria ou do conselho fiscal ou do conselho de representantes que
no exerclcio do mandato vier a estimular ou cometer iIlcito em decorrência de:
---INGISG+---publicamente-com-palavi'à"s;""ãtos,
geslo ou-ãÇões, desacatar, denegrir:'ou
difamar o SINDiCATO ou algum dos membros integrantes dos seus órgãos e ou quadro
social.
INCISO II associativo.

assumir

aliludes

contrárias

aos interesses

do SINDICATO

ou do quadro

INCISO 111- faltar com decoro ou o respeito e a cortesia no trato com os demais membros
dos órgãos da administração, do quadro social e do quadro de funcionários.
INCISO IV - faltar injustificadamente,
a três sessões consecutivas da ASSEMBL~IA

GERAl.

Q

ARTIGO 47 - Será destiluldo do cargo e do mandato, o membro da direloria ou do
conselho fiscal, ou dos demais órgãos do SINDICATO, que cometer ou estimular a prálica
de i1fcito em decorrência de:
INCISO I - má conduta devidamente comprovada, no exercfcio do cargo que ocupa.
INCISO 11- abandono do cargo, assim entendida a ausência a três reuniões ordinárias
consecutivas ou a cinco reuniões alternadas no decurso do ano civil, salvo de força maior,
devidamente comprovado.
,INCISO 111- constituir-se em elemento nocivo. fi administração
ou qualquer órgão da
ENTIDADE e seus membros, ou até mesmo ao quadro social e fi categoria profissional,
seja por ato, omissão ou palavras e ou por prática de carater moral ou material em
prejulzo do património inclusive.
INCISO IV - utilização dos recursos financeiros do SINDICATO, em desacordo com o
orçamento anual aprovada pela ASSEMBLt:lA GERAL DOS ASSOCIADOS.
INCISO V - a violação das normas e diretrizes do presente estatuto e os dispositivos de
leis.

INCISO X - reIncidir em pena de suspensão.

PARÂGRAFO
r - Fica vedada a prorrogação do mandado eletivo, eKceto se por
circunstância
especiais
previstas no instrumento
estatutário
sem, contudo vedar a
reeleição de candidato aos cargos eletivos em qualquer grau.

(I

DESTFTUIÇÃO OU PERDA DO MANDATO.

ASSEMBLEIA GERAL.

PARÁGRAFO
10 - Os efetivos e suplentes de todos.'os órgãos do Sindicato, 'serão assim
empossados
nos seus respectivos cargos, sendo proibida a acumulação de cargos para
aqueles eleitos como integrantes do Conselho Fiscal.

disposIção

estaTJJut I conlrâna
.

f;"dUJ'ijJ["
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INCISO VIII - não tiver definitivamente
aprovadas,
as contas de exerclcio
da
administração, como também vier a ter seus direitos pollücos suspensos.
INCISO IX - insurgir-se contra ato, decisao ou resolução emanados da diretoria e ou da

ARTIGO 450 - Aos associados eleitos como efetivos e respectivos suplentes da diretoria
e dos demais órgãos institucionais do Sindicato, fica assegurado um mandato eletivo com
o perlodo de quatro anos que se contará a partir da data de posse respectiva, a qual se
dará sempre no mesmo dia -do término do mandado até entao em exerclclo. que será
sempre a data de 1Q de dezembro.

0

SECÇÃO SEGUNDA - DA SUSPENSÃO,

20

INCISO VI - maversação ou dilapidação do património social do Sindicato.
INCISO VII - ficar comprovada, que tenha sido destituldo de cargo e administração ou de
representação
sindical; e inclusive se tiver sido condenado anteriormente, por crime de
lesão ao patrimônio de alguma ENTIDADE SINDICAL.

PRIMEIRA - DA DURAÇÃO DO MANDADO.

PARÁGRAFO
3 - Ficam revogadas todas e quaisquer
disposto no 9jr:grafo
segundo Imediatamente antenor

'<:;;

REGI~RO PRIVAlNO OEPESSOASIURiolCAS
CAMPINAS SP
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INCISO. XI - praticar outros iUcitos, que resultem
SINDICATO, oualgum dos seus membros.

em prejulzo

0

ARTIGO 48 ..;. Perderá o mandato, o membro da diretoria
órgãos do SINDICATO, em virtude de:

moral ou material, do

ou conselho fiscal e demais

INCISO I - solicitação ou aceitação volunlãria de transferência
do seu domicilio de
trabalho para outra região ou órgão, em que implique afastamento ou dificulte o exerclcio
do cargo no Sindicato.
INCISO
exercido

11 - aceitar cargo ou ocupação
do mandato SINDICAL.

funcional,

que

sejam

incompallveis

com

o

INCISO 111- deixar o exercIdo da categoria (retirar-se da categoria).
INCISO IV - solicitação de licença do cargo, por perlodo superior a 06 (seis) meses no
decurso de um ano.
.
PARÁGRAFO

0

1

-

a destituição

de cargo e a pe;da

do mandato,

será precedida

SUS,. Pe.OSã.. O.. d.o.;m.P
...lioad.. 0. '. e a causa apurada por meio de Sindi.Câ.n...Cia a.d1/ .. "uv. a..
resp~",:;abZttP:ESIDENTE
ou de quem dele estive: :;~.e~d;;;;;'~d:::::",

de

S..O
....b

a

.0-- -----
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REGI~ROPRIVATIVODE PEIIOAS JURíDICAS
CAMPINAS IP
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MICROFIlMEN'
PARÁGRAFO
2" - toda suspendo ou destituição de cargo ou perda de mandato, será
decidida
pela diretoria
e em seguida declarada
pela ASSEM8L£IA
GERAL DOS
ASSOCIADOS
em sessão especifica precedida de notificação do Implicado que terá
direito a apresentar defesa perante a ASSEMBLÉIA,
à qual poderá recorrer da pena que
lhe for atribuida ou optar pelo recurso da lei.
PARÁGRAFO
3° - o membro da administração,
de fiscalização ou representação que for
penalizado com a desUtul'tf!o ou perda do mamtaJ".JU<lLimpedido_dtLCol)corr.eca....cargo_._m
nas eleições da ENTIDADE pelo 02 (dois) mandatos seguintes e consecutivos,

SECÇÃO

TERCEIRA - DA RENÚNCIA
CONSELHO FISCAL

DOS MEMBROS DA DIRETORIA
E REPRESENTANTES

6rgãos

..

-_.,._--

PARÁGRAFO 1° - não havendo consenso quanto a este procedimento,
----fará-pelo-suplente-respectivo01'a-oi'êehldOSã"'rtigos
2Gao33eooservado
1° do ARTIGO 50, todos do presente estatuto,

SECÇÃO

do

1 Y 2 9 4 9

ARTIGO 51° - quando ocorrer â vacância do PRESIDENTE
em caráter definitivo, uma
vez convocado o suplente, a diretoria efetiva se reunirá e de comum acordo escolherá o
novo PRESIDENTE
dentre os seus membros,
considerando
para tanto o melhor
preparado. o maior empenho, a capacidade de cada um para a atividade sindical e para
ocupar o cargo de PRESIDENTE do SINDICATO.

OU DO

ARTIGO
49° - A renúncia ao mandato,
dos membros integrantes dos
SINDICATO, Individual ou coletivamente poderá ocorrer a qualquer tempo.

22

QUINTA-

DA VACÃNCIA

SUb~UiÇãO se
O PA
GRAFO --

8

DA ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 520 - Poderá ocorrer â vacância da administração
a qualquer tempo, na forma
da lei regular ou ainda do presente estatuto. cabendo a .ASSEM8L£IA
GERAL DOS
ASSOCIADOS declará.la nos seguintes casos,

PARÁGRAFO
1° - a renúncia se efetivara
mediante comunicação do interessado,
formulada por escrito em duas vias e dirigida ao PRESIDENTE do SINDICATO.
Ao
PRESIDENTE
caberá no prazo de trinta dias, proceder ao preenchimento do cargo vago,
nos termos do presente estatuto.

INCISO I - ao ténnino do mandato da diretoria, do conselho fiscal e do conselho de
representantes, em que na eleição, não tenha sido alcançado o coeficiente para validade
do pleito.

PARÁGRAFO
2" - se o PRESIDENTE do SINDICATO renunciar, procederá nos termos
do PARÁGRAFO
anlerior dirigindo-se ao seu substituto legal, ao qual caberá num prazo
de quarenta e oito horas reunir a diretoria, dar ciência do ocorrido e tomar providências
para o preenchimento
do cargo na forma do presente estatuto.

INCISO 11- por destituição ou perda do mandato da maioria ou de lodos os membros da
diretoria ou dos demais órgãos da administração.
INCISO 111- por renúncia coletiva da diretoria, do conselho fiscal e do conselho
de
representantes conjuntamente.
INCISO IV - por insuficiência de membros da diretoria ou do conselho fiscal, em que
vagarem a maioria dos cargos respectivos e a relação dos suplentes se esgotado.
INCISO V -por outros motivos argüidos em lei.

PARÁGRAFO
3° - ocorrendo â renuncia coletiva da diretoria ou do conselho fiscal e
estando esgotada a lista de suplentes, o PRESIDENTE, ainda que resignatário, no prazo
de cinco dias convocará a ASSEMBLt:IA
GERAL DOS ASSOCIADOS
para que esta
declare
a vacância
da administração
e eleja uma JUNTA GOVERNATIVA
a um
CONSELHO FISCAL provis6rio, nos termos do presente estatuto, podendo ser mantida a
DIRETORIA
remanescente,
desde que com o número mlnlmo legal, a fim de que se
cumpram os procedimentos
estatutários.

SECÇÃO QUARTA

renúncia.
destituição ou perda de mandato,
exercer cargo ou ocupação de representação
invalidez total.ou morte.

o membro

da

no
do

PARÁGRAFO
2" - a convocação do suplente se fará no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas e será da competência do PRESIDENTE do SINDICATO ou de quem dele estiver
fazendo às vezes à época.
3° • a substituição de membro do conselho fiscal, se fará pela convocação
suplente na ordem de menção na chapa eleita e da mesma forma se fará

quando ao conselho

de representantes

PARÁGRAFO
4° - a junta governativa provis6ria,
providenciarà a realização de nova eleição geral,

SECÇÃO SEXTA-

pública de Caráter executivo.

PARÁGRAFO
1° - o cargo vacante, será ocupado pelo substituto legal previsto
presente estatuto e a nova composição do 6rgão ~.tingido, se fará pela convocação
suplente indicado. A convocação serã feita pelo PRESIDENTE ou DIRETORIA.

PARÁGRAFO
do respectivo

PARÁGRAFO 2" - sob pena de nulidade, a ASSEMBl~IA
GERAL de que trata o presente
ARTIGO. obedecerá em tudo às nonnas do presen~e eslatuto.
PARÁGRAFO
3° • declarada a vacância e eleitos -a diretoria e o conselho
fiscal
provisórios. nos termos do ARTIGO 53, o novo presidente comunicará o fato à autoridade
competente e o divulgará entre os associados do SINDICATO,

- DAS SUBSTITUiÇÕES

ARTIGO
50° - Será substiluldo pelo tempo restante ao do mandato,
diretoria ou demais 6rgãos, quando, deixar vago o cargo em virtude de:
a)
b)
c)
d)

PARÁGRAFO
1° • ocorrendo â vacância, ela será deClarada pela ASSEM8L~IA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA
DOS ASSOCIADOS, especialmente
convocada pelo PRESIDENTE
do SINDICATO ainda que resignatário.

_().

DA JUNTA GOVERNATIVA
PROVISÓRIOS
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de noventa

E DO CONSELHO

.dias

FISCAL

PARÁGRÃFO 1° - declarada a vacância da administração, a ASSEMBLéIA
GERAL DOS
ASSOCIADOS,
que eleger a junta govemativa e o conselho fiscal provisórios. lhe dará
posse nos respectivos cargos.
PARÁGRAFO

I 'I _

máximo

ARTIGO 53° - Ocorrendo algum fato nos termos do ARTIGO imediatamente
anterior o
SINDICATO contará com uma Junta govemativa e .um conselho fiscal provisórios, cada
um integrado por três membros efetivos e igual. número de suplentes, eleitos pela
AsáEMBL~IA
GERAL especifica de que trata o PARÁGRAFO 1° do ARTIGO e que serão
investidos provisoriamente das prerrogativas da lei do presente estatuto para administrar
e representar o SINDICATO, por um mandato nao superior acento e vinte dias.

2" - os membros da junta governativa

somente pOd~ão ser escolhIdos dentre os associados
• r

no prazo

,

{~,
o rl,'

I

,

e do conselho
que estiverem
r;M'L'J<; ,')1
Al('1~GAIJ

fiscal

e7#1

',i

provisórios,
o.m as suas
II'L
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obrigações
sindicais,
não podendo, entretanto a escolha recair naqueles que estejam
deixando a administração,
nem naqueles incursos nas restrições do presente estatuto.
PAR'ÁGRAFO
3° - os cargos na junta govemativa do os de presidente, secretário e
tesoureiro; o conselho fiscal respectivo obedecerá ao disposto nos ARTIGOS 35 e 36 do

TITULO

BENS PATRIMONIAIS

OITAVO - CAPiTULO

SÉTIMO

PARÁGRAFO 1° • o.SINDICATO reservará para si o direito de rejeitar as. propostas
contrariem alguma norma da concorrência e anulará a concorrência, se nenhuma
propostas atender aos interesses econômicos da ENTIDADE.

~~_=="'".=-==~=,.'_,,_=,--------.--
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.

de partICipar t~os os membro~ da admlOlstraçâo e de re~rese~tação,
os parentes, amda que por afinIdade até o segundo grau, InclUSIve.

DA DISSOLUÇÃO 00 SINDICATO
SINDICATO

os seus cônjuges e

E DA EXTINÇÃO

00

_ GESTÃO
ARTIGO 5ao " Poderá ocorrer ã dissolução do SINDICATO.
se este vier a sofrer
condenação com transito em julgado por crimes definidos contra a personalidade,

SECÇÃO

PRIMEIRA

- DOS BENS PATRIMONIAIS,
ALIENAÇÃO.

SUA COMPOSiÇÃO

E
PARÁGRAFO
1° • a dissolução, se dará por deliberação expressa da ASSEMBL~IA
GERAL DOS ASSOCIADOS,
convocada na fonna do presente estatuto, e validade,
somente se cumpridos os termos do ARTIGO 56 e seus PARAGRAFOS, deste estatuto.

ARTIGO 54° - O património do SINDICATO será integrado pelos bens móveis, imóveis e
valores diversos, provindos das suas atividades e que compreendem basicamente:
INCISO
INCISO
INCISO
INCISO
INCISO

1- os bens e valores adquiridos.
11 - as doações e .Iegados diversos.
111- os titulas de rondas públicas.
IV - os móveis, máquinas, equipamentos e complementos
V - veIculas, linhas telefônicas e similares.

PARÁGRAFO 2". se ocorrer á dissolução do SINDICATO, após serem pagas as dividas
legllima decorrentes das suas responsabilidades
financeiras, os seus bens q~e restarem
ser;lio aplicados em benefIcios de uma ou mais obras de assistência social, na base
.territorial, sempre a juizo da ASSEMBll:lA
GERAL respectiva nos termos expressos no
PARAGRAFO -anierior.

para escritório.

ARTIGO 550 - A aquisição de bens móveis, será sempre precedida de tomada de preços.
PARÁGRAFO
ÚNICO. a aquisição de bens im6veis, será sempre precedida de avaliação
e previamente
submetida á aprovação da diretoria.
ARTIGO 56/1 • A alienação de lltulo de rendas e de bens imóveis será sempre precedida
de avaliação
e - após o parecer do conselho fiscal será submetida
â decisão da
ASSEMBLéiA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA
DOS ASSOCIADOS,
acompanhada
da
exposição de motivos da diretoria e somente se concretizarâ por concorrência pública,
apurada em sessão aberta na presença dos Interessados.
PARÁGRAFO
1/1 • para a alienação
de bens imóveis, o procedimento será igual ao do
-CAPur,
porém a ASSEMBL~IA
GERAL DOS ASSOCIADOS
se reunirá em primeira
convocação, com a presença de no mlnimo dois terços do tolal de associados com direito
a -voto e em segunda convocação,
dez dias após a primeira, com a presença de no
mlnimo dez por cento do tolal dos associados com direito a voto.
PARÁGRAFO
2" • a. ASSEMBU::IA
GERAL EXTRAORDINÁRiA
para autorizar a
atienaçao de bens terá o seu edital publicado com.,anlecedêncla
mlnlma de 30 dias da
dala de sua realização em 1- convocação,
PARÁGRAFO
3° - a alienação somente será concretizada, se aprovada por um mlnrmo
de dois terços dos votos dos associados presentes ã ASSEMBLÉIA, na primeira ou na
segunda convocaçâo,
obedecendo
ao 'QUORUM.
do PARÁGRAFO
1° imediatClmente
anterior.
ARTIGO 57° • O edItai de concorrênCIa pública para a alIenação de bens será pubhcado
no DIÁRIO OFICIAL DO EST AOO por um dIa e em jornal de grande c~rc ção regional

PARÁGRAFO 3° • em se tratando de numerários em bancos e caixa, ou ainda em poder
de devedores
diversos,
o montante
será arrecadado
e depositado
na CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, em conta bloqueada, e acrescido dos Juros- e rendimentos
bancários, será transferido a titulo de doação para o SINDICATO". que vier a ser
reconhecido pelo órgão competente na mesma categoria profissional e na base territorial
do SINDICATO, mediante aprovação da ASSEMBLEIA
GERAL DOS ASSOCIADOS
deste.
PARÁGRAFO
4° • A partir do registro do presente, o Sindicalo poderá ser extinto por
decisão da ASSEMBLÉIA
GERAL. convocada
na forma do presente
estatuto e
expressamente para tal finalidade, desde que obedecido o quorum de presença de 51%
(cinqüenta e um por cento) dos associados em condições regulares de voto, hipótese em
que o seu património será destinado na fonna dos parágrafos 20 e 30 acIma.

SECÇÃO TERCEIRA.

DA GESTÃO FINANCEIRA

ARTIGO 59°. A gestão financeira do SINDICATO serei regida por um cronograma flslco •
financeiro, contendo as rubricas determinadas em lei e as instituições vigentes, valendo.se a diretoria para tal fim, do orçamento que houver sido aprovado pela ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA, na forma do presente estatuto.
PARÁGRAFO 1°. nenhuma outra contribuição, poderã ser imposta aos associados além
daqueias determinadas no presente estatuto, e cujos valores aguardarão sempre uma
proporcionalidade
sobre a remuneração mensal dos servidores Integrantes do quadro
social e da categoria profissional respectiva.
PARÁGRAFO

2° - o valor da conlnbulção

SOCIal, (mensalidade)

uma vez fixado pela

ASSEMBLÉIA GERAL será sempre reajustado nos mesmos nlvels, 7j;fod ez que ocorrer
aumento o~ealusle
coletIVO para a calegona
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que
das

=tiARA~~A"FOzr:<fa concorrer'iCta na ~h,:nação de beensdo SINDICATO ficam Im~dld9s

SECÇÃO SEGUNDA.

- COMPOSiÇÃO
E ALlENAÇÃODISSOLUÇÃO
FINANCEIRA
E SUA FISCALIZAÇÃO
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q

na base territorial peto menos dois dias, fixando um prazo de 30 dias para a apresentação
de propostas de compra, a contar do dia seguinte ao da úllima publicação.

presente estatuto.
PARÁGRAFO
4/1 • o presidente
da junta govemativa, no prazo máximo de sesse~ta dias,
- - .-.--a~conl-ar=d-a=J'losse;=1ica=obrigadO"'a.-clniclar=a--g=~tOVidênclas-para"lrConvo-caÇãirije
nova
eleição, visando o preenchimento
dos cargos da admlnistraçao e de representação para
um mandato de quatro anos.
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controle "da arrecadaçao financeira
com a arrecadada.
D
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manterá a seu serviço, pessoal
visando assegurar a regutandade

habilitado para o
receita orçada

da

4" - as dotaç6es orçamentârtas que se apresentarem Insufteientes ou nflo
Inetuldas no orçamento corrente serllo ajustadas no fluxo das gestões
mediante abertura de créditos adicionais soncitados pela diretoria e suplementaclos até o
últlmo..dia..do-exercldo.corr.espondeD.le
•...sob....oS-tlwlos.de....ccé:ditos.auplecnentares_e.JIu
destinados
a reforçar dotações alocadas e ou lncIuldas no orçamento para
PARÁG"RAFO

tenham sido

.
- ....- ••..• -----especlals,

atender

despesas

que nAo tenham créditos especlflCOs consignados

no orçamento.

PARÁGRAFO
6" ~ os aIos da admInistração que lmportern.no mau uso do dinheiro ou na
mavetssçAo
ou na dilapidaçllo
do patrim&llo
e no .uso Indevido dos recursos do.
SINDICATO serão julgadas com base na lei penal vigente a época.

SECÇÃO QUARTA.

ARTIGO 61)<1. A dotação orçamentária do SINDICATO será consolidada
regular dos valores diversos que a compôem. compreendendo:

.

.

_

ARTIGO 62;0 • Além da fiscarlZaçAo pert6dica do conselho fiscal sera efetuada a tomada
de contas da diretOria. composta do balanço financeIro patrimonial. da demonstração
especial do emprego das contribulçOes recebidas no exerclcio anterior. findo em trinta e
um de dezembro, preparada por organlzaçOes especializadas, juntamente com o relatório
da atretoria e com o respedJvo parecer do conselho fiscal que conjuntamente
serão
submetidos
é aprovaçAo da ASSEMBL~IA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA
DOS
ASSOCIADOS.
até o dia trinta de Junho de cada ano.
PARÁGRAFO
1°. todas as peças do orçamento. do balanço fmancelro patrimonial e seus
anexos serão mantidos em arquivos próprios. preselVados para exame ou consulta e
selVirao ainda como elemento histórico do Sindicato.
_ ..
PARÁGRAFO.ZO
• ao ténnino do mandato. a diretoria que nâo lenha sido reeleita
procedeni de acordo com o ~CAPur
do presente ARTIGO, levantando o balanço do
pertado ou fraçao do exerddo correspondente até o término do mandato e o submeterá a

aprovação da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA especifica.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

pela arrecadaçAo

INCISO I - contribuições
dos associados. na forma estabelecida no presente estatuto.
(mensalidade
sodal).
INCISO 11 - contribuições regu\amentares previstas em leI.
INCISO
li! - contribuiçOes
para o custeio
do SISTEMA
CONFEDERATIVO
DA
REPRESENTAçAO
SINDICAL respectiva.
fhcada expressamenle
pela ASSEMBL~IA

GERAL EXTRAORDINÁRIA.
.
INCISO N - aluguéis de imóveis e outros bens.

PARÁGRAFO
correspondente,

3° - 8 Junta govematlva, (quando houver). ao término
procederá de fonna idêntica ao fixado no "CAPur.

do

mandato

ARTIGO 63° - As contas da diretoria ou da junta govemativa. quando rejeitadas pela
ASSEMB~IA
GERAL 005 ASSOCiADOS serao submetidas é votaçAo de uma nova
ASSEMBLI:IA em grau de reCurso no prazo de 10 (dez) dias, e se ainda assim prevalecer
é rejeição serão remetidas pata a autoridade competente a quem caberá pronunciar-se
sobre as mesmas.
ARTIGO 64° • Para o controle financeiro do SINDICATO. a diretoria manterá devidamente
atualizados e rubricados os livros necessários e que são ~ seguintes:

INCISO V - Juros. dividendos e outras rendas de Utulo e de apllcaçOes financeiras.
INCISO VI - multas e outras rendas eventuais.
PARÁGRAFO
ÚNICO - a contribulçAo de que se
arrecadado
em conta especial do SINDICATO e
SINDICAIS
de grau superior respectivos.
na
estatutariamente
no órgao de grau Imediatamente

26

\~2949

trata o INCISO 111. lerá o seu montante
benefidar.ã o SINDICATO e os órgaos
proporção que vier a ser ajustado
supertor.

ARTIGO
61° - o orçamento anual (proposta orçamentária)
fixando as receitas e as
despesas do exercido futuro. sero organizado por entidade contilbtt .especlallzada e com
parecer
do conselho
fiscal. será levado lê aprovação
da ASSEMSU:IA
GERAL
ORDINÁRIA
DOS ASSOCIADOS
de que trata o PARÁGRAFO r do ARTIGO .15. do
presente eslatuto. que se realizará Impreterivelmente. até o,dla 30 ~e .~emtn:o
de çada
ano.
PARÁGRAFO
1° - na dotação orçámentárta anual, constarao és ve"roas para o tustelo de
todos os encargos financeiros do SINDICATO especialmente .os salártos~.a Concessão
das. férias anuais. os depó$ltos .do F.G.T.S. 'e os encargos prevlde"!'lâãrtos. inclusive
seguro de acidente do trabalho que benerlciem os fÚrlclonárlos do SINDICATO na fonna
da lei. quando for o caso.
"
PARÁGRAFO
2° - a adequaçAo dos recursos"a
que se refere o" PARÁGRAFO
imediatamente
anterior. obedeceltl ao disposto em" leis. decretos, portarias e ordem ,de
serViços especificos, bem,como em acordo ou convençâo coletiva 'que benefidam ou que
vierem a beneficiaras
trabalhadores Integrantes da categorta profissional. ,seJa em caráter
econ6mico. seja em caráter social.

INCISO I • diério para registro dos atos relativos á gestao financeira patrlmonlal.
INCISO 11 • livro caixa para registro exclusivo do movimento flllanceiro
oriundo
contribuiçao ftxada em lei,

da

INCISO 111 - livro .caixa para registro das receitas oriundas das contribuições
social.
assistencial
e de custeio do SISTEMA CONFEDERATNO
DA REPRESENTAÇAO
SINDICAL respectiva. e, ainda. as extraordinártas e eventuais.
INCISO IV • livro de inventário para registro -obrigatÓrio de lodos os bens materiais do
Sindicato.
"

TITULO NONO - CAPiTULO OITAVO DESPESAS GERAIS E ENCARGOS SOCIAISDISPOSIÇ6ES GERAIS

SECÇÃO PRIMEIRA - DAS DESPESAS GERAIS E ENCARGOS SOCIAIS ..

ARTIGO 650 - As desPes~s gerais do SiNDICA TO. In~iuindO .salárl~s, .encargos, impostos
e taxas serao custeadas com os recursos provenientes
das diversas
fontes de
arrecadação nomInadas no presente estatuto e obedecerao as rubricas regulamentadas,
atendendo expressamente ao que dispuser a ASSEMBLEIA GERAL DOS ASSOCIADOS.
respeitando sempre o orçamento anual aprovado.
.
PARÁGRAFO
ia " as despesas com irànsportes. alimentaçao e estadia de membros da
diretoria. do conselho fiscal. do 'conselho de representantes e ainda de delegaçOes' eleitas
em ASSEMBLI:IAS
sempre que estejam no desempenho de funçOes autorizadas ou em
missáo de representaçâo da ENTIDADE. serao cusleadas pelas verbas especlficas'PARÁGRAFO

lo.

forem determinado,s

aos delegados sindlcais"e

aos funcionários

tratam~~I~,&O.~".,~;SPOSIO
no PAAAGRAFO anterior..;__
.,",,'
," :::, ,~...;I; I

do SINDICATO.

a quem

serviços ou larefas fora da área do municlplo Sed7fde. a assegurado
J'J"';'
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P ÀRÁGRAFO
3° • ao associado que for eleito pela ASSEMBlI::IA.
para integrar
comissões ou delegados de representação do SINDICATO, serao pagos além do previsto
no PARÁGRAFO
1° imediatamente
anterior, também os descontos havidos na sua
remuneração
no penado correspondente,
se houver.
ARTIGO 66° • Quando para o exerclcio do mandato o membro da diretoria tiver que se
afastar do seu trabalho sem remuneraçao
pelo 6rgao empregador,
o SINDICATO
,..-._~-assYmIrâdJ..JJ<Igament(hdaJemuneraçaQ"corr.espoRdente=,em,.,yalsr~nWlca~SlJpelior""'Clo-do-~-~
----- Cãi-go ocupado na data do Inicio do afastamento e ainda recolherá todos os encargos
sociais respectivos.
PARÁGRAFO
-ÚNICO - a ASSEMBL~IA
GERAL, poderá fixar no orçamento anual uma
ajuda de custo mensal para cada membro da administração, em valor nunca superior ao
da remuneração
básica da categoria e desde que não afete o atendimento dos demais
encargos financeiros do Sindicato.

na forma e disposições
da administração.

do presente estatuto sob pena de responsabilidade

de membros

ARTIGO 11°. A diretoria do SINDICATO elaborará e aprovará os regimentos
os regulamentos disciplinares dos seus departamentos, servIços e secções.
PARÁGRAFO
ÚNICO. a diretoria, instituirá as inslgnlas
da sua bandeIra e do seu emblema (LOGOTIPO).

internos e

do SINDICATO.J:I.Y.e.-.CoostarAo_==

ARTIGO 120 - Com amparo no INCISO li, do ARTIGO 8° da CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, a base territorial do SINDICATO abrange todos
os municlpios Integrantes da jurisdiçao do TRT da 151 REGIÃO, e as municlpios que
vierem a integrá.la futuramente.

TITULOX. CAPiTULO NONO ..
SECÇÃO

SEGUNDA.

DISPOSIÇOES

GERAIS
DAS ELEiÇÕES

ARTIGO 67'" • Os associados, não respondem
obrigações assumidas pelo SINDICATO.

nem mesmo subsidiariamente

impedir ou fraudar a

PARÁGRAFO
3° • prescreve em dois anos o prazo para pleitear a reparação de qualquer
ato infringente de disposições contidas no presenle estatuto ou na lei que regulamenta a
atividade sindical.
ARTIGO
escrutfnio

68° • Caberá a ASSEMBLI::IA
GERAL
secrelo, também nos seguintes casos:

EXTRAORDINÁRIA

deliberar

a.)

autorização
para a diretoria conduzir
órgão competente respectivo.

b.)

autorização
para a diretoria firmar acordo ou convenção ou conlralo
trabalho e salários ou ainda suscitar dissldio de interesse da categoria.

o processo salarial perante as empresas

PARÁGRAFO
ÚNICO • ficam estabelecidos
os principias básicos da participação
igualitária dos associados interessados na administração,
e nos demais 6rgãos do
SINDICATO,
mediante a obediência as normas do presente CAPITULO e és demais
constantes do presente estatuto.

ou

SECÇÃO PRIMEIRA - DA ELEiÇÃO

coletivo de

PARÁGRAFO
2" • quando em sessão da ASSEMBl~IA
GERAL, a votação apresentar
número'de votos nulos e brancos cuja soma seja superior aodas valos válidos, a votação
será anulada.
a diretoria procederá

ARTIGO 73° - Com amparo no ARTIGO 518 da C.L.T. e a portaria ministerial nO 3.117 de
28.03.85. ficam normatizadas no presente estatuto social, as eleições, a proclamação e a
posse dos eleitos para cargos da diretoria. do conselho fiscal, do conselho
de
representantes
e membros de representação
profissional,
bem como a forma de
participação.
as impugnações de candidaturas, os recursos e todos os demais atos
ne~ssários
ao bom desempenho do processo eleitoral, que obedecerão ao 'presente
estatuto naquilo que não contrarie as leis e os direitos.consütufdos
à época"sob pena de
nulidades.

por

PARÁGRAFO
1° • a ASSEMBLI:IA
GERAL.- quando reunida para fins de acordo,
observará o "QUORUM" de 50% + 1 dos beneficiários em primeira .convocação ou em
segunda convocação,
~ hora ap6s a primeira' com qualquer número de participantes
presentes.

ARTIGO 69° - Anualmente
inventário.

E PROCEDIMENTOS

por dividas e

PARÁGRAFO
1° - de todo ato emanado
da diretoria, do conselho fiscal ou da
ASSEMBlÊIA
GERAL, que seja lesivo de direito ou que contrarie o presente estatuto ou a
lei, caberá recurso para a própria ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS e em último
caso para a autoridade competente.
PARÁGRAFO
2" - os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
aplicação do presente estatuto, serão nulos de pleno direito.

E DO PROCESSO ELEITORAL.
DAS NORMAS
REGULARES
.

â aferição dos bens e atualizará o ,livro de

ARTIGO 10° • O SINDICATO integra obrigatoriamente
o SISTEMA CONFEDERATIVO
DE REPRESENTAÇÃO
SINDICAL da respectiva categoria profissional,
e sujeito às
normas estatutárias deste sistema e preservará a unicidade sindicaL

0

ARTIGO
realizada
sindical.

14 • A e!eiçao para diretoria, conselho fiscal e a delegação federativa será
quadrianualmente, tendo em vista ser de quatro anos a duração do mandato

PARÁGRAFO
1° • para concorrer a qualquer cargo eletivo, efetivo ou suplente
sempre exigida a ~omposição de chapa composta para todos os 6r9aos.
PARÁGRAFO
2° " 'os candidatos que preencherem. as condições para- a -eleição
SINDICATO,
terão garantida a sua participação,
assegurada pelo PRESIDENTE
PLEITO, respeitadas as nonnas do presente estatUto.

será

do
do

PARÁGRAFO 3° • a eleição serã realizada com a ~ànvocação da ASSEMBL.ÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
DOS ASSOCIADOS, com base na ALlNEA "E" do ARTIGO 21 do
presente estatuto e obedecerá em tudo ao presente CAPiTULO.
ARTIGO
75° • A convocação da eleiçao, a elaboração do processo eleitoral e a
presidência do processo e do pteitoeleitorais,
são da competência
exclusiva. e de
responsabilidade do PRESIDENTE do SINDICATO.

R£GlmO PRIVlllVO O, PESIOAS IURI~CAS
CAMPINAS IP
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reeleição designará pessoal ou contratará serviço especiarlZéldo na elaboração.
coordenação e na execução do processo eleitoral, desde a sua preparação até a
j)rodamação dos eleilos.
o

ARTIGO
ARTIGO

CAMPINAS IP
192949
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76° - Definidas as datas da realização da eleição, respeitados os prazos do
77, o Presidente do Sindicato no prazo máximo de 20 dIas da publicação do

a.)

referência

dos locais. em que foram afixadas

c6pias do edital de convocação.

PAAAGRAFO
r - n? prazo d~ quarenta e ?ito horas da publicação. cópias do edital de
convo,caçãa, e ~o aVIso resumido, (folha do Jornal), serão remetidas para o órgão sindical ~
superior respectivo.

edital convocará ASSEMBL~IA GERAL DOS ASSOCIADOS, nos tennos do presente
..-,.,-----estahrta-par-a-a--elelçAa-em--sessãHRiGs,de-tll1l9"'=COmisde-=eleitarat=compostcr-de91o-~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~==S.EeÇÃ@=tERGEtRA~DGs=eANDIDATOS?D;4f.'.E~L~E~GrrIB-ll".I'[)j~Ar-DKE~-~~~~~-~
mfnimo 03 (três) e no maximo 07 (sete) associados, para o fim de juntamente
com o
PRESIDENTE
do SINDICATO,
acompanharem
a realização do pleito eleitoral,
na
qualidade de colaboradores do processo.
AR!1GO 79° • Pod~rã candi~atar-se
à eleição, todo e qualquer Integrante do quadro
~o~lal e da categona profiSSIonal na Jurisdição do Sindicato, independentemente
de
PARÁGRAFO
1° • concorrendo mais de uma chapa, fica assegurada a participação de
indicação, desde que preencha as seguintes condições:
um representante
para cada chapa na comissão eleitoral, vedada aos membros da
administração,
e os candidatos a qualquer cargo, os seus cônjuges e parentes, ainda que
INCISO I • ser associado do Sindicato no mfnimo por seis meses ininterruptos
e
por afinidade
até o segundo grau, inclusive 80S funcionarias do SINDICATO
e seus
concomitantemente,
contar no mfnimo com dois anos de .exerclclo na categoria e na
familiares.
atividade profissional. Caso sejam descontlnuos,
desde que .0 Interregno entre um perfodo
e outro não tenha ultrapassado a 90 (noventa) dias.
PARÁGRAFO
r. serão eleitos membros da comissão eleitoral, somente associados e
INCISO 11- ser maior de 16 (dezoito) anos de idade.
que estejam afiliados ao Sindicato há mais de 06 (seis) meses, observadas as restriç/5es
INCISO III - estar em gozo dos seus direitos sindicais e polllicos.
do presente estatuto.
INCIS? IV - não e~lar incurso, em qualquer uma das causas de impedimentos expressos
na legislação em vIgor.
SECÇÃO SEGUNDA.
DAS ÉPOCAS DA REALIZAÇÃO DA ELEiÇÃO E DA SUA
IN~ISO V - não estar incurso, em nenhuma das sanções contidas no presente estatuto
soaal.
CONVOCAÇÃO
INCISO VI. ser brasileiro nato ou naturalizado.
ARTIGO 77" • A eleição sera realizada no prazo de máximo de noventa diàs e mlnlmo de
trinta dias, que anteceder o término do mandato em vigência, exceto situaç6es especiais
do presente estatuto.
PARÁGRAFO
1° • a convocação se dará por edital assinado pelo PRESIDENTE
do
SINDICATO
e publicado na prazo de cento e vinte dias que anteceder da data da eleição
e conterá obrigatoriamente:
a)
b)
c)
d)
e)
1)
g)

(em destaque), o nome do Sindicato e a designação da sua base temioria!.
a data ou as datas e horário de votação.
local onde será Inslalada cada sessão eleitoral de votação, (mesa coletora).
o prazo para registro de chapas.
o horário de funcionamento da secretaria, para o registro.
dala ou datas, local e horário para a segunda e terceira convocações.
prazo màxlmo de quinze dias, para uma nova eleição no caso de empate
chapas mais votadas.

PARÁGRAFO
r - o horário de que tratam os itens "b" s "s', do PARÁGRAFO
não poderá em nenhuma hipótese ser Inferior a seis horas diárias.
PARAG~AFO
3° - cópias do edital de convocação,
delegacias e sessões do Sindicato, se as tiver.

a.)

resumido,

será

contendo

entre

b.}
c.)
d.)

o horário de funCionamento da secretaria,
da~ ho~áno e local ou locaiS de votação
I,
-

•

.tl\

s
•

• - .,

,

'1

PARÁGRAFO
ÚNICO ~ os cargos de PRESIDENTE
somente poderão ser ocupados, por brasileiro nato;

e de TESOUREIRO

00 ASSOCIADO

os
e

ARTIGO 81°. ~ eleitor com direito
e:tiver em gozo dos seus direitos
filiado ao SINDICATO pelo menos
ENTIDADE até o mês que anteceder

GERAL

quando
,

do SINDICATO
,

•

ELEITOR

a voto, todo associado que na data do pleito eleitoral
a~ferldos no presente estatuto e desde que esteja
seIS meses, e aJnda estiver quite com os cofres da
ao das eleiçOes;
.

PARÁGRAFO
1° - os associa?os filiados em condições de votar serão relacionados, pelo
menos dez dias antes do pleIto; uma relação dos eleitores será afixada na sede e nas
dependências do SINDICATO, para conhecimento público.
PARÁGRAFO
r -~o prazo de cinco dias que anteceder a votação, a relaçao dos
~ol~ntes ser~ ~o~eclda ao e.ncabeçador de cada uma das chapas registradas, com

'~~"'~:Od~T,~,~speCI'V'
d, me"eleiloral

ri"

Irl
.:

INC;ISO III • que nao tiver aprovadas as suas contas pela ASSEMBLÉIA
em exercicio da atividade sindical;
. INCISO IV - que tiver lesado o patrimônio da ENTIDADE SINDICAL'

e nas

o nome do Sindicato e a expressão base territorial nos municiplos de Campinas
demais municlpios da jurisdiçao da Justiça do Trabalho da 15' Região.
o prazo para o registro de chapas.

~I'

INCISO I • que tenha sido destiturdo ou suspensó de cargo sindical'
INCISO 11• que tiver sido condenado por crime doloso;
.

SECÇÃO QUARTA.

expressamente

para atender os mtere~s

casos:

anterior,

serão afixada na sede, subsede

publicado

80° - O associado será inelegrvel nos seguintes

INCISO V - que não contar dois anos ou mais no exerclcio da profissão na categoria
profissional e na base territorial do SINDICATO;
INCISO VI • que tenha violado qualquer preceito do presente estatuto;
INCISO VII • que não atenda a alguma das diretrizes do presente estatuto;
INCISO VIII- que tenha deixado algum cargo sindical, por perda de mandato;
INCISO IX. que não conte la (dezoito) anos ou mais idade;

ARTIGO 7SO. A partir da mesma data daafixação.do
edital, um aviso resumido do seu
conteúdo, concomitante e obrigatoriamente
será publicado por um dia no Diário Oficial do
Estado, e pelo menos em um jornal de grande,circulação
da base territorial do Sindicato.
PARÁGRAFO
1° • o aviso
seguintes pontos:

ARTIGO

o,,;~~t~i;~A;';'i:";'f"
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MICROfllMEN'
'PARÁGRAFO
3° - serão confeccionadas
folhas votantes, em três cópias de igual teor,
para pennitir que se cumpram os três escrutlnios, se necessários,

SECÇÃO QUINTA - DO VOTO
- - "---_._- --.- ... --.---.-A-R~T~I-G-e-.
-'8~2"~-::a-voto-if=Slgi!oso e-o-slgllo -ftca?cí.restrito-ao
seguintes

eleitor,-garantldo-mediante

as

exigências:

INCISO I - consignaçAo do voto em cédula unica, padronizada, contendo impressas todas
as chapas registradas, com os seus respectivos membros efetivos e suplentes ..
INCISO 11- isolamento do eleitor em local adequado, pelo tempo necessário ao ato de
votar.
INCISO UI - verificaçAo da cédula Ílnlca, li vista das n..tbricas dos membros da mesa
cotetora, (mesários)
constatando a sua autenticidade
ap6s já conter o voto e ter sido
dobrada pelo próprio eleitor.

SECÇÃO SEXTA.

DO REGISTRO DAS CHAPAS. DO PRAZO PARA O REGISTRO E
DAS EXIG~NCIAS COMPLEMENTARES

ARTIGO 83° - O registro das chapas que concorrerAo és eleiçOes, se fará exclusivamente
na secretaria do StNDICA TO que no perlodo respectivo manterá expediente não Inferior a
seis horas diárias para atender os interessados
e dentro da jornada habitual. do seu
funcionamento;
PARÁGRAFO
1° - o prazo para "a InscriçAo e o registro de chapa é de oito dias corridos
da publicação do aviso resumido do edital respectivo, observando o ARTIGO 1110 do
presente Estatuto;
.
PARÁGRAFO
;lO - o requerimento para o registro de chapa será endereçado ao
PRESIDENTE do SINDICATO, terá três vias de igual teor, assinadas por qualquer um dos
. candidatos que a Integram, e será entregue pessoalmente na secretaria do SINDICATO,
acompanhado dos seguintes documentos:
a)

ficha de qualificação de cada candidato,
em três vias assinadas pelo mesmo,
contendo a declaraçao de bons antecedentes
e de que nao está Incurso em
sançóes penais, (o SINDICATO fornecerá o modelo padronizado);
b} cópia da carteira de funclonal e social do SINDICATO.
c) comprovante
de residência.

PARÁGRAFO
3° - no ato do registro, o PRESIDENTE do pleito eleitoral firmará recibo no
verso da, 3- via do requerimento, e indlcarã o número de chapas na ordem cardinal;
ARTIGO 84° • Será recusada para registro, a chapa que nao apresentar com o numero
dos candidatos efetivos para cada um dos órgãos distintamente, e mais, pelo menos dois
terços dos respectivos candidatos a suplentes;
PARÁGRAFO
1° - a chapa que nao apresentar o nlÍmero total de candidatos suplentes,
poderá ser completada,
por estes atê o ténnlno do prazo fixado no PARÁGRAFO
1° do
ARTIGO Imediatamente anterior;
PARÁGRAFO
20 - se houver irregularidades
nos documentos
apresentados
o
PRES1D~NIE
do pleito eleitoral notificará o candidato, para que promova a regularização
de sua sItuação no prazo de quarenta e oito horas, findas as quais, terá recusado o seu
registro;

P~ESI.~r;,.,:0

ARTIGO

85;0 - No horário

' .. ".'o'I.,f:r.;li

fixado

",'~;to eleitoral

no edital para o encerramento
determinará
de imediato
a la
':f'.t:111:;.I{jI':'.'i
(,i;'/::;CAP,J

registro,
o
a ura da ata

I

, . ~I '., :'.11.:'. ','.
y, i('. ,.

'~lJ~I

correspondente,
correspondentes
distintamente;

mantendo
a ordem
nomes dos candidatos

j 9294
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cardeal de inscrição
das chapas
com os
efetivos e suplentes, para cada um dos órgãos
,

PA~GRAFO
1° - a partir do encerramento do prazo para o registro de chapas, no prazo
máx~mo de ~etenta e duas horas. o PRESIDENTE
do pleito eleitoral, fará publicar a
relação nominal de todas as chapas que foram regularmente
registradas
utilizando o
._=rnesmo:jomat:qoe=poblicotr-lr-aYlso:nrsumi~~xando-o--prazo-dei:lnco-dlas,
para a Impugnaçao de candidatura, que somente poderá versar sobre lnelegibifidade na
fonna do presente estatuto, ou na legislação vigente ã época;
PARÁGRAFO 20 - se após o registro da chapa, algum candidato renunciar formalmente
P~ESIDENTE do pleito eleitoral afixará cópia do documento da remíncia nos quadros
aVl~os. do SINDICATO,
bem como anexará o originai na primeira via. do processo,
ofiCIara os encabeçadores das chapas registradas dando ciência darenlÍncia;

o

de
e

F!AR,ÁGRAFO :so • a chapa que tiver candidatos renunciantâ~, poderá concorrer ao pfeito
se ainda contar com o número de candidatos efetivos, o suficiente para o preenchimento
de lodos os cargos efeti\lOS e pelo menos, dois terços dos respectivos suplentes.
~R!!GO
86" - No alo do regis~
da chapa, o PRESIDENTE
do pleito, fornecerá
tndl.vldualmente um atestado do registro da candidatura, contendo a dala e o horário do
registro, e dentro de vinte e quatro horas notificará a diretoria de pessoal do órgilo
empregador sobre a candidatura do servidor, para os efeitos do INCISO VIII do ARTIGO
8" da CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, e do ARTIGO 543 da CLT,
PA~ÁG~AFO
1° - no ~esmo pra;o do PARÁGRAFO
1" do ARTIGO 84, a relaçao
nommal da., chapas regtstrad~s, (folha do jornal com a publicação) será remetida ao
órgão sindIcal de grau supenor e a autoridade competente,
para .complemento do
processo.
PARÁGRAFO r -se até o vencimento do prazo para o registro, nenhuma chapa tiver se
apresentado, o PRESIDENTE do processo eleiloral providenciará nova convocação da
eleição no prazo de quarenta e oito horas,
.
ARTIGO 87° - O prazo para impugnação de candidaturas é de cinco dias, e as propostas
para Impugnação somente serão aceitas, dentro do prazo, a contar da publicação da
~elaça?. das chapas
registradas,
e somente consideradas
as apresentadas
por
Inelegtbilldade com base no presente estatuto, ou na legislação vigente.
PARÁGRAFO.
1° - a proposta
de impugnação.
devidamente
fundamentada
e
acompanhada
de todos os documentos de prova, será dirigida ao PRESIDENTE do
S~NDICA TO, por me~o de requerimento, assinado somente por associado da ENTIDADE
fihado a maIs de seiS meses e que comprove sua condição, além de estar em dia com
todos os seus direitos sociais.
.

r-

PARÁGRAFO
na hora do encerramento do prazo para impugnação de candidaturas
o PRESIDENTE
do processo eleitoral mandará lavrar um "termo de .encerramento.'
consignará as propostas de impugnações, e destacando nominalmente os impugnantes ~
impugnados, acolherá no termo, as assinaturas de'um representante de cada uma das
chapas registradas, que deverão estar presentes ao ato de encerramento do prazo.
PARÁGRAFO
3° - havendo proposta de impugnação,
dentro de um prazo de vinte e
quatro horas ao encerramento,
~ PRESIDENTE
notificará o candidato impugnado,
concedendo-lhe
o prazo de três dias para apresentar defesa instrulda com suas .contra
razões.
PARÁGRAFO
4° -. o PRESIDENTE do processo eleitoral após receber a defesa do
impugnado,
instrulra deVIdamente o processo e no prazo máXlm#Jd
8 horas o
submeterá azp~gamento
da diretOria do SINDICATO, que, em prazo
ê ti o. deCIdIrá
,r.,
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~opre a impugnação ou rejeição da denúncia, cabendo ao PRESI~ENTE remete~ cópia
do despacho tanto ao impugnante, quanto ao impugnado, e ainda afixar cópias do
mesmo, nos quadros de avisos do SINDICATO.
PARÁGRAFO 50 • julgada Improcedente a Impugnação, do candidato que seria
impugnado, concorrerá ao pleito, ficando reservado ao denunciante o direito de recurso
junto li diretoria, a, se ainda persistir resultado improcedente, poderá recorrer à
... --~SSEMBE£:IA=GERAGU0S-ASSGGlAeeS.
PARÁGRAFO
6° - julgada procedente a Impugnação, o impugnado poderá recorrer para
a diretoria, e persistindo a impugnação, até 08 dias antes da votação, será excluldo da
chapa, podendo ainda assim recorrer para a ASSEMBL~IA GERAL DOS ASSOCIADOS.
ARTIGO aso - A chapa ao qual fizeram parte candidatos Impugnados, pode~ concorrer
ao pleito, desde que os candidatos restantes entre efetivos e suplentes, f~rem em número
suficiente para preencher todos os cargos efetivos de cada órgão, distintamente e pelo
menos, dois terço dos respectivos suplentes;

34
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mesa suprimir eventuais deficiências, e, juntamente com os mesários
as bordas da uma, para acolher as cédulas com o voto.

e em público lacrar

ARTIGO 900 • Compete ao PRESIDENTE do pleito eleitoral fixar o número, os dias, os
horários, o perfodo e os locais de funcionamento das mesas coletoras que serão fIXas na
sede do Sindicato e nos locais designados e serão itinerantes nos demais casos.

P.ARÂGRA:F..:Q::ÚNICO__ 110 prazo=rnaxlmo de dez, -e-no mlnlmO-de-'C1nco

dias que----anteceder o inicio da votação, o PRESIDENTE
do pleito eleitoral, afixará o mapa
contendo todas as mesas coletoras, dislJntamente, com a composição dos seus membros,
dias, horários' e locais que irlio funcionar, e no mesmo prazo fornecerá
cópia ao
encabeçador de cada chapa concorrente.

SECÇÃO NONA.

DA CÉDULA ÚNiCA.

DA VOTAÇÃO

E DA IMPUGNAÇÃO

DO VOTO

ARTIGO 91°. A votação se fará pelo uso de cédula única, de forma a garantir a lisura e o
sigilo do voto.
SECÇÃO

OITAVA.

DA SESSÃO ELEITORAL

DE VOTAÇÃO

MESA COLETORA

ARTIGO 89° - Quando da realização do pleito eleitoral serão constituldas sessOes com
mesas coletoras de votos que funcionarão no horário entre oito e às vinte horas, em
parlodo ininterrupto
mlnimo de seis horas diárias. exceto as umas itinerantes sob. a
responsabilidade
_exclusiva de um PRESIDENTE
e dois mesários, os quais, da estrita
confiança do PRE'SIDENTE do pleito, preferencialmente
associados do Sindicato. Fica
vedada à participação de pessoas legalmente impedidas, dentre outras.
INCISO
cônjuges
INCISO
anterior.
INCISO
INCISO
IV e V.
presente

I • os membros da -"administração. e os candidatos a qualquer cargo, os seus
e parente, ainda que por afinidade até o segundo grau, inclusive.
11 ~ os funcionários do SINDICATO, e seus familiares na ordem do INCISO
111- os que estiverem respondendo a processo criminal.
IV - os incursos nas sanções dos ARTIGOS 10. 11, 46, 47 e 48, e nos INCISOS
ambos do ARTIGO 79, e ainda nos INCISOS I a IX do ARTIGO 80, todos do
estatuto.

PARAGRAFO
ia - os trabalhos da mesa coletora terão o seu perlodo de funcionamento
diário, fixado no edital respectivo, e serão acompanhados por fiscais na proporção de uma
para cada chapa, indicados pelos encabeçadores
respectivos, e desde que escolhidos
dentre os associados
do SINDICATO, com as restrições dos INCISOS, do presente
ARTIGO.
PARAGRAFO
2" ~ os membros responsáveis pela mesa coletora, deverão estar presente
no local de votação pelo menos trinta minutos anles do horário flxado no edital,. e se até
dez minutos antes deste horário, algum deles nlio fIZer presente, será subslltuldo pelo
suplente respectivo, como também, caberá a um dos mesários substituIr o PRESIDENTE
durante a 'votação, para que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e
regularidade dos lrabalhos.
'.
PARÁGRAFO.3a
- ocorrendo à ausência comprovada do PRESIDENTE
da mesa, o
primeiro medeio
assumirá a presidência, na falta deste, assumirá o segundo mesário, e
esgotada a relação dos suplentes desIgnados para a mesa, à composição se completará
por indicação -AO HOC. do PRESIDENTE do pleito, mantidas as regras do .CAPUr do
presente Artigo com as restrições.
PARÁGRAFO
presentes

4° - todos

os membros

designados

aos atos do mlclo e do encerramento

para a mesa

coletora.

da votação, e anleCIP(fld8

nte ao IOlcio
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PARÂGRAFO ÚNICO - as cédulas, em quantidade que baste para a realização do pleito,
permanecerão
sob a guarda do. PRESIDENTE
do SINDICATO,
e serão utilizadas
somente pelo eleitor no momento de votar, e que a receberá da mesa eleitoral
credenciada, sendo vedada a sua distribuição a terceiros.
ARTIGO 920 • A votação, se processará em perlodo Ininterrupto em recinto adequado ao
sigilo do voto, nos termos do ARTIGO do presente eslàtuto, e na hora determinada no
edital, se o recinto e o material para a votação estiverem em condições adequadas, o
PRESIDENTE da mesa declarará instalàdos os trabalhos e terá InIcio a votação, após
lavrar a ata de abertura.
.
PARÁGRAFO ia. no recinto da secção eleitoral, fica vedada a permanência de estranhos
à direção da mesa, e ninguém poderá Interferir no seu funcionamento nem dar Instruções
ao eleitor, inclUIndo-se os membros da administração do SINDICATO, os candidatos ao
pleito eleitoral. seus cOnjuges e parente ainda que por afinidade até o segundo grau
indusive.
PARÂGRAFO
2a - no recinto destinado á votação, além dos eleitores pelo tempo
indispensável para vaiar, somente poderão permanecer, os três membros e os fiscais da
mesa, e quando solicitado, o coordenador do pleito para dirimir dúvidas ou sanar
problemas surgidos na votação.
PARÁGRAFO 3°. para votar, cada eleilor na ordem de chegada, apresentará
documento que. o identifique e dirigindo-se ao local de votação, assinará
volantes.

à mesa um
a folha

de

PARÁGRAFO 4a - antes do PRESIDENTE-da mesa autorizar a depositar a cédula na
uma, os membros da mesa e os fiscais, sem que a.toquem,' verificarão se é a mesma
cédula que foI entregue ao eleitor, e em caso negativo, caberá ao 'PRESIDENTE
impugnar o voto e toma-lo em separado nos termos ~o ARTIGO 93 do presente estatuto.
ARTIGO 93° • O associado que tiver o seu voto impugnado, e também aquele que com. o
direito de votar, o seu nome não constar na folha de votantes, votarão em separado,
mediante o seguinte procedimento:
INCISO I - comprovado que o associado tem direito de voto, na forma do presente
estatuto, o PRESIDENTE da mesa eleitoral mandará reiacionar em folha suplementar o
nome,

o número

da matricula

d.,.rrn:~'fi;e

sindical, e a jurisdição

pa,: mInar n"l, lolh,.

1'-,'c;,::J:1

#0. ' 'dad..

de trabal.h.o.
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.tNC~SO [1'- o PRESIDENTE
da mesa. entregará uma cédula única já rubricada e um
envelope
ao eleitor e o orientará para que ap6s assinalar o seu voto e dobrar a cédula.
na prese~ça da me~a a coloque no envelope com as cautelas do PARÁGRAFO 40 do

ARTIGO 92.
INCISO 111- utilizando uma sobre carta maior, o PRESIDENTE da, mesa mandará anotar
nesta, nome do associado, o numero da sua matricula, o numero da mEUJ8.e da
res ectiva. bem como o motivo pelo qual o voto está sendo tomado em s~parado.
.--{impugnação-e c --cooear --uma-so re-carta-menor-de~tro;-e-ap
s-as-ru
cas--dos
membros da mesa, fechará o envelope com cola e o depoSItará na uma.
PARÁGRAFO
10 - todo associado que preencher os requisitos de eleitor. nos termos
presente estatuto, não poderá ser impedido de votar. ainda que ocorra Impugnação
voto, sob pena de responsabilidade
judicial daquele que se opuser.

do
do

PARÁGRAFO
r -em nenhuma hipótese, nem mesmo ao tomar o voto em separado,
mesa poderá reter documento do associado sob qualquer pretexto, devendo após
identificação, devolver ao eleitor o documento que tenha apresentado.
PARÁGRAFO
3° - o voto é obrigatório para os maiores
maiores de setenta e cinco anos de Idade.

de dezoito anos, e facultativo

a
a

b.)

c.)

d.)

será

previamente
alistados
em folhas de votantes,
no primeiro dia de ~otação
determinado
no edital, o PRESIDENTE
do SINDICATO enviará a cad~ eleItor por
via postal ou serviço de malote, uma cédula únIca devidamente rubnca~a pelos
mesários das mesas respectivas. juntamente com um envelope para a~gá-Ia
no
qual serão 'previamente anotados, o nome e matricula do associado os numeros da
sessão eleitoral e da mesa coletora, a observação Mvoto por correspondência"
e
conterá as rubricas dos mesários.
acompanhado
a cédula e o 1° envelope, será enviado um 2° envelope de tamanho
maior. já selado, e contendo o endereço do SINOIC~TO
em CAMPINAS,
os
números da seção e da urna, junto ao nome do eleitor re,:"etente e, a sua
jurisdição,
as rubricas dos mesários, tudo acompanhado
de Instruções para o
eleitor de como proceder.
de posse do material. o eleitor assinalará o voto na cédula, a dobrará e a colocará
no 1° envelope sem que seja colado, e em seguida colocará tudo no 2° envelope
colando a sua tampa, e enviando de imediato ao SINDICATO em CAMPINAS.
ao receber os envelopes com o voto, o PRESIDENTE
do PLEITO ELEITORAL ou
pessoa por ele designada, os entregará aos mesárlos para que estes observem na
fOlha de votantes, aconsignaçêo
respectiva ao eleItor, e em seguida coloquem o
voto na urna e ao final de cada remessa lavrarão a ata cOliespondente
conforme
ARTIGO 96, do presente estatuto.

PARÁGRAFO
r . serão consIderados para efeito da votação, por correspondência,
somente os votos que tenham chegado á sede do SINDICATO em CAMPINAS, até no
maximo de 48 (quarenta e oito) horas após o prazo de encerramento da votação fixado
para a sede e designado no edital de convocação da eleição.
PARÁGRAFO
3" - quando da apuração dos votos por cOliespondéncia,
o PREStoENTE
da sessão eleitoral de apuraçllo examinará um a um, os envelopes, e constatado que não
tenha ocorrido vIcio ou fraude, retirará a cédula dos envelopes, Que serão misturados
entre SI anles de serem abertas, observando-se

,,,.,W<
,

C'd

l,

ARTIGO 95° - A impugnação do voto. somente poderá ser apresentada ao PRESIDENTE
da mesa coletora respectiva que receberá a proposta de lmpugnaç~o
e proceC!erá a
coleta do voto mediante o procedimento da fonna que trata o ARTIGO 92 do presente
estaMo.

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

PARÁGRAFO
1° - a impugnação do voto, será acolhida. desde que apresentada por
associados do SINDICATO e eleitor, que o fará mediante requerimento
fundamentado a
osta:d~Umatldo-os:::dQçumenlQs_de__prova
se.os=tiver;:inClusfVe-termo
de testemunho se for o caso. e que somente versará sobre irregularidade
de situação do
eleitor, não podendo ser invocada por quem lhe tenha dado causa, ou tenha estimulado.

r.

PARÁGRAFO
a impugnação, ou anulação de voto, serEi julgada com base na
proposta e nos documentos apresentados, respeitados os limites do presente estatUto,
ARnGO 96° - Na hora determinada para o encerramento da votação, se no recinto da
secção eleitoral ainda houver eleitores para votar, serão eles convidados em voz alta a
entregarem ao PRESIDENTE da mesa, um documento de' identificação
e os trabalhos
prosseguirão até que estes tenham volado.

para

ARTIGO 94° - fica assegurado o voto por correspondência,
para o eleitor em que na sua
jurisdição de trabalho (J.C.J.), cont.ar ~enos de 10. (dez) a~sociados C?m o direito a voto,
e que esteja distante da Sede do Smdlcato, num raIo supenor a 100 quilômetros,

a.)
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PARÁGRAFO 1°. os trabalhos de votação das urnas fixas poderão encerrar-se
hora determinada desde que todos os eleitores relacionados jé tenham votado.

PARÁGRAFO
1° - o valo por correspondência,
será acolhido em uma especifica,
considerado voto separado processado com as seguintes normas.

expressamente

r •.fV,
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o ART#GO
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r. não

PARÁGRAFO
urna imediatamente

antes da

havendo mais eleitor para votar, a votação será encerrada
lacrada e rubricada pela PRESIDENTE da mesa e os presentes.

e a

ARTIGO 97° - Após o ténnino da votação e a lactação da uma. o PRESIDENTE
determinará a lavratura da ata de encerramento, registrando a data, a hora do inicio e
término dos trabalhos, o local onde funcionou a sessão eleitoral, o total dos filiados
alistados nas folhas de votantes, o número de votos tomados, os relacionados
e os
separados se houver. o total do's votos da mesa bem como as impugnações
e
resumidamente
os protestos apresentados, desde que se refiram à votação em si, e
finalmente, registrará o dia, o local e o horário da reinicio da votação e o PRESIDENTE e
os presentes assinarão a ala.
PARÁGRAFO
1° - após encerramento dos trabalhos, os membros da mesa coletora
juntamente com os fiscais, entregarão a urna e demais materiais das eleiçOes para o
PRESIDENTE
do pleito mediante recibo, retomando-os
no dia seguinte para os
prosseguimentos da votação, e assim sucessivamente até o encerramento geral do pleito.
PARÁGRAFO r -a uma e as atas da votação, permanecerão na secretaria do pleito,
sempre sob a responsabilidade. do PRESIDENTE
da eleição, juntamente
com os
membros da comissão eleiloral tanlo nos perlodos de Intervalos da votação, quanto após
o encerramento geral do pleilo, até a sua entrega ao PRESIDENTE da mesa apuradora.
PARÁGRAFO 3" - o PRESIDENTE do pleito eleitoral juntamente com os membros da
comissão poderllo de comum acordo com os encabeçadores
das chapas, designar
pessoas idôneas em número nunca superior a duas por chapas, e de estrita confiança,
para vigiarem as umas na secretária do pleito de fonna que garanta a Inviolabllldade das
mesmas.
PARÁGRAFO 4° • havendo ameaça, ou risco de ~lolação das umas ou 1~1 em que
estiverem alojadas, o PRESIDENTE do SINDICATO, requererá junto fi autoridade judicial,
para que garanta a guarda das umas por força policial, e pelo perlodo da eleição até a
apuração dos votos.
PARÁGRAFO
5" - a secretaria do pleito eleitoral, funcionará em local adequ'ado
distribuição do material, ao atendimento do::; mesários e a segurança das urnas.

à
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que a diferença de votos for igualou
mais votadas à uma será anulada.

geral, o número de votos de

superior ao da diferença

final entre as duas chapas
.

cada uma distintamente.

SECÇÃO

DÉCIMA

_ DA SESSÃO ELEITORAL DE APURAÇÃO
VOTO E DA ANULAÇÃO DA URNA

- DA ANULAÇÃO

PARÁGRAFO
3D - a anulação de urna não Implicará na anulação da 'elelçãO, nem
impedirá a proclamação de eleitores, se o número de votos nela contidos for inferior ao da
diferença final entre duas chapas mais votadas, respeitando o .CAPUr
e seu parágrafo
ünico do ARTIGO 101° do presente estatuto.
.

DE

----_._---------

ARTIGO 980 _ A sessão eleitoral de apuração, será instalada ou na sede do SINDICATO,
ou em outro local mais adequado de fornia que facilite a presença cios filiados, e garanta
a segurança das umas, do apurador, dos medrios
e do público, e funcionará com as
seguintes
INCISO

SECÇÃO DÉCIMA PRIMEIRA - DA PROCLAMAÇÃO

ARTIGO 1010 - Finda a apuração, o PRESIDENTE da sessão, procederá a totalização
dos votos ~. proclamará eleita a chapa mais votada, desde que esta tenha obtido o
coeficiente eleitoral, nas seguintes proporções.

normas:
I _ será instalada

e presidida,

por pessoa de notórla Idoneidade

e previamente

designada pelo PRESIDENTE
do SIndicato.
INCISO 1\ _ será Instalada e dará Inicio à apuração dos votos, logo ap6s o encerramento
da votação ou, se algum fato o impedir, se instalará no máximo dentro das vinte e quatro -

do pleito.

ARTIGO 990 _ O PRESIDENTE
da sessão da apuraçAo, avaliará e decidirá pela validade,
ou pela impugnação
dos votos, (especialmente
o tomado em separado), obseNando os
seguintes

procedimentos:

INCISO 1_ na abertura
votantes
com o total

'
de cada uma confrontará as assinaturas
das cédulas na urna, se em número

das respectivas folhas de
igualou
inferior as das

assinaturas, autorizará a apuraçAo.
INCISO 11_ se o número de cédulas na uma, for superior ao das assinaturas respectivas
fará a apuração fi deduzirá da chapa mais votada, os votos excedentes, salvo se esse
número for igualou superior ao da diferença entre as duas chapas mais votadas.
INCISO 111_ na apuração de cada voto tomado em separado ou que tenha proposta de
impugnação.
serão analisados os dados da ata respectiva, as anotaçOes na sobre carta,
contendo
as razões da mesa coletora e ainda se necessêrio, serã avaliada a ficha
cacfastral do associado requisitada Junto à secretaria do Sindicato.
INCISO IV _ o voto em que a cédula contenha rasura ou assinalada mais de uma chapa
ou contenha
frase suscetlvel de Identificação do eleitor, será anulado e em nenhuma
circunstância
implicará na anulação da respectiva uma.
PARÁGRAFO
10• o voto em separado ,ou com proposta de Impugnação,
anulado, se o eleitor não preencher as exigências do presente estatuto.

será também

PARÁGRAFO
2° _ em nenhuma circunstância
a anulação do voto da uma
beneficiar aqueles que lhe tenha dado causa ou tenha estimulado.

poderá

ARTIGO
100° _ Compete
ao PRESIDENTE
da sessão de apuração, decidir sobre a
impugnação
de voto ou uma, desde que sejam apresentados perante a mesa coletora,
por afiliado do SINDICATO
e eleitor e que faça Ii:nediàtamente t:l0 ato da voto, salvo
quando na ocorrência
de fraude, vicio ou violação ap6s o encerramento da votação ou
quando
ao voto por correspondência
em que a impugnação
será apresentada
ao
.PRESIDENTE
PARÁGRAFO
PRESIDENTE
ordenamento
PARÁGRAFO

da sessão de apuração.
1° _ recebida
à proposta de impugnação ou anulação de uma, o
da sessão de apuração decidirá de acordo com o presente estatuto e do
da lei quando for o caso.
2° - se ficar comprolfada

~:ta c~lntlVeíjé~ul~S
,~::

..'

fraude na votação ou Vl01açã:pd

,r.[:QG:,1

l:~

a ou ainda

~m número superior ao das asstnat~::~'l:~~~ ~,~~h~ d

v I~~_n:~r~'
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PARÁGRAFO

ÚNICO - em primeira votação, pela maioria dos votos validos.

ARTIGO 1020 - Exceto o disposto no PARÂGRAFO 3° do ARTIGO 10011, imediatamente
anterior, não haverá proclamação de eleitos, na hipótese de anulação de uma nos tennos
do PARÁGRAFO 2° do mesmo ARTIGO, caso em que haverá nova votação no prazo de
cinco dias, envolvendo somente os eleitores da uma anulada, que em seguida, terá os
seus votos apurados e totalizados com os das demais umas.

horas seguintes.
INCISO 111_ o PRESIDENTE
da sessão de apuração, ao receber ao PRESIDENTE do
pleito eleitoral,
as datas de encerramento
geral da votação e as folhas de votantes,
constará
se nAo ocorreu
nenhuma
violação destes materiais e dará recibo ao
PRESIDENTE

DOS ELEITOS

PARÁGRA~O
1° - não haverá também proclamação de eleitos, ocorrendo empate entre
chapas mal~ vota~as, o que nos termos do edital respectivo exigirá uma nova votação,
ou, s: esta.lá realizada em segunda convocaçãQ, provocará uma nova eleição, no prazo
de qUinze dIas, quando então concorrerão as chapas empatadas.
PARÁGRAFO
r • não ocorrendo â proclamaça~
votação obedecerá em tudo ao presente estatuto,
apuração do pleito e proclamação dos eleitos.

de eleitos em um escrutlnio, a nova
desde os trabalhos eleitorais e até a

ARTIGO 103° - Ao final dos trabalhos, será lavrada a ata geral da apuração, cabendo ao
PRESIDENTE da sessão registrar basicamente na ata.
INCiSO I - hora, dia e local da instalação e encerramento dos trabalhos de apuração.
INCISO 11- o nome do PRESIDENTE da sessão de apuração e dos seus auxiliares.
INCISO 111- o número de juntas apuradoras que tenha consUluldo ou nomes e
identificação dos secretários, dos mesarios e dos fiscaIs de cada uma.
IN~ISO IV - o total dos fiJiadoseleitores relacionados. o total dos que votarem e. dos que
deIxaram de votar. entre as chapas reglstradas.que
concorrem ao pleito, nominando-as
na ordem de numeração'respectiva.
.
INCISO V - o resultado. de cada uma, constando o número de cédulas apuradas o
número de. sobre cartas com voto em separado, os votos consignados para cada uma das
chapas, os votos nulos, os votos em branco e os votos Impugnados.
INCISO VI - os protestos; as reclamações e os recursos se os tiver, o resultado final da
apuração, a constituição da diretoria na ordem de menção na chapa eleita, o conselho
fiscal e o conselho de representantes efetivos e suplentes, e ainda a proclamação dos
eleitos, bem como outros detalhes Que julgar oportuno.
.
INCISO VII - a determinação da realização de uma nOl/8 eleição ou votação, quando não
tiver sido alcançado o coeficiente por nenhuma das chapas.
PARÁGRAFO
1° - a ata serã lavrada, 'mesmo quando não atingIdo o .QUORUM~ para
apuração, caso em que se procederá de acordo com o PARÁGRAFO 2° do ARTIGO 97°
do presente estatuto.
.
PARÁGRAFO

2" - a ata geral da apuração, será assinada

pelo PRESIDENTE

da sessão,

P~I,as.,~nca
..~~.. '.;,~:e,:,,:e ch,pos ou seus p'ocuradores~~:::: ~,:Sân071)c~iS.. ~elo
ç,,: ..
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_PRESIDENTE e membros da comissão
trabalhos de apuração.

SECÇÃO

DÉCIMA SEGUNDA

eleiloral,

\

MICROFIlME M'
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e pessoas que tenham participando

- DO QUORUM

LEGAL

dos

DA VOTAÇÃO

~-~-----~C'C~'==~~=~~~-=A"R"'T"I"G"0~1"04".<=_~s"e"'''p''6'''s'''s'''e''re"m""',e::."'rlZ"'."di::osO;-;o"s"e'"scru;;;;;;t'"ln"io;;;s-ocoo;;;;rreo;;;;spo;;;;;;nd;<e"n'"l"es"e;;o'e<id.tt.OíI'n"aiOo~for alcançado o -QUORUM- nos termos do ARTIGO antelior, ou, se nenhuma das chapas
tiver sido proclamada eleita, o PRESIDENTE do SINDICATO, no prazo de quarenta e oito
horas convocará a ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS,
a quem cabe;ra declarar a
vacância da administraçâo
que neste caso se dará especialmente a partir do término do
mandato dos dirigentes e~ exerclclo, conforme o INCISO I do ARTIGO 52° do presente

estatuto.
PARÁGRAFO
1° ~ a ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS,
neste caso declarará a
vacância da administração
e elegerá a junta govematlva e o conselho fiscal provisórios,
de que traia o ARTIGO 53" do presente estatuto, cuja posse se dará a contar do término
do mandato dos dirigentes em exercicio.

SECÇÃO

DÉCIMA

TERCEIRA

- DOS RECURSOS

Rlbl51RD pmVAlI~O OEPE15015 IUmOICAS
CMlPIU15 IP

39

DA ANULAÇÃO
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INCISO I - a votação foi realizada em dia, horário ou em local diferente daqueles
designados no edital.
INCISO 11 - a coleta de votos foi encerrada antes da hora fi.:ada no edital sem que todos
os eleitores relacIonados tenham votado ou justificado a ausência.
.
INCISO lU - a votação foi realizada ou apurada perante mesa constitulda em desacordo
com o presente estatuto.
INCISO IV - não tenha sido cumprido qualquer um dos prazos essenciais, ou que tenha
~-~-~---=--==-&lEiG13reterida=algtfm8'da6{aflTlalidadeS'essenciai~betecidas
110 Plesellte estaWlõ.
INCISO V - tenha oconido vicio ou frade, comprometendo
sua legitimidade. importando
em prejufzo para candidato ou chapa concorrente.
INCISO VI - tenham sido anulados votos, em numero Igualou superior ao da diferença
entre as duas chapas mais votadas.
PARÁGRAFO
1" ~ a anulação do voto ou da uma ou da eleição, não poderá ser Invocada'por quem a lenha estimulado ou lhe dado causa e dela nAo se aproveitará nem se
beneficiará o seu requerente ou responsável.
PARÁGRAFO
2" ~ se a eleição for definitivamente anulada, no prazo de dez dias, outra
será convocada pelo PRESIDENTE do SINDICATO ou por quem e.stiver no exercrcio da
presIdência à época, obedecendo em tudo o presente estaluto.

DAS ELEIÇOES
DISPOSIÇOES

ARTIGO
105D - Os recursos contra os resultados da elelçao, ou contra a eleição de
algum candidato eleito, poderão ser propostos por qualquer afiliado do SINDICATO em
pleno gozo dos seus direitos sociais, com base no presente estatuto, e desde que o faça
no prazo de cinco dias, a contar do encerra~ento
d~ votação. ~m que tenha sido
proclamada uma chapa eleita, cabendo ti dlretona no conjunto, deCIdir sobre os recursos
nos limites do presente estatuto.
PARÁGRAFO
1D ~ o requerente, fundamentará
o recurso acompanhado dos documentos
de prova. das suas alegações, ludo em duas vias por ele assinadas, endereçado
ao
PRESIDENTE
do SINDICATO que fornecerá recibo.
PARÁGRAFO
20 • a partir do recebimento
do recurso contra candidato
eleito, o
PRESIDENTE
do SINDICATO, no prazo de vinte e quatro horas entregará as segundas
viéis ao recorrido,
mediante notificaçao.
concedendo.lhe
o prazo de três dias para
apresenlar
sua defesa fundamentada
e acompanhada
de documentos da prova se ~s
tiver, enquanlo
que, nos recursos contra o resultado da elelçao, caberá ao próprio
PRESIDENTE
do SINDICATO e do pleito eleitoral, provErIas das contra razões para a
defesa da sua legitimidade do pleito.

a

PARÁGRAFO
30 • decorrido o prazo de três dias, tendo ou não recebido
defesa do
recorrido, o PRESIDENTE do pleito eleitoral no prazo de quarenta e alto horas prestarli.as
informaç6es que lhe competir e reunirá a diretoria extraordinariamente
para presidir sobre
os recursos.
PARÁGRAFO
4" • nenhum recurso suspenderá a posse dos eleitos, exceto se já provido
antes da data marcada para a posse e no caso de aUrgir a maioria dos el~ltos.

FINAIS

ARTIGO
1070 - Ressalvados
os atos de competência
privativa da diretoria,
a
ASSEMBLEIA
GERAL DOS ASSOCIADOS é competente para pronunciar--se sobre os
recursos apresentados
contra decisões da diretoria, que se refiram a Impugnações de
candidaturas ou a recursos contra candidato eleito, ou contra o .resultado da 'eleição.
ARTIGO 108" - Com a finalidade de assegurar a eventual reconlagem dos volos, as
cédulas apuradas permanecerao sob a guarda do SINDICATO por noventa dias ap6s a
proclamação
dos eleitos e após o que, serao incineradas,
salvo se recorrer recurso
judicial:
PARÁGRAFO
1" • no prazo de quinze dias a contar da dala da proclamação dos eleitos,
o PRESIDENTE
do SINDICATO fará publicar edital do resultado do pleito eleitoral e a
data de posse dos eleitos utilizando o mesmo jornal que publicou os demais expedientes
da eleição e ainda dará publicidade dos resultados junto aos associados.
PARÁGRAFO
2" ~ o processo eleitoral será constituido de duas vias, sendo a primeira
com os documentos originais, cabendo ao -PRESIDENTE do SINDICATO, detenninar a
sua elaboração e mantê-lo sob a sua guarda e responsablUdade durante a elelçio e após
a posse, arquivá.lo na secretaria do Sindicato.
PARÁGRAFO
3" ~ as atribuições relativas ao processo eleitoral, na penado da realização
do pleito do de competência expressa do PRESIDENTE do SINDICATO e quando da
sua ausência, passarão automaticamente ao seu 'substituto legal napr.esldêncla e a.partir
da posse dos eleitos ficarão a cargo do PRESIDENTE no pleno exercfcio da funçêo:
PARÁGRAFO
4" • os modelas dos documentos didáticos
eleitoral, ficam aprovados e apensos ao presente estatuto.

que comporão. o processo

PARÁGRAFO
5" '" no caso do recurso versar sobre Inelegibilidade de -candidato, mesmo
que já provido não provocará a suspensao da posse dos demais, a não ser que estes
entre efeUvos e suplentes, forem em número Insuficiente para o preenchimento de todos
os cargos efetivos
distintamente,
da diretoria,
do conselho fiscal e do coflsetho
confederativo,
(delegados representantes).

ARTIGO 1090 - Ao assumir o cargo, o eleito prestará por escrito e solenemente, o
compromisso
de respeitar no exerclcio do mandato a constituição do PaIs, as leis
vigentes, as autoridades constituldas, o estatuto do SINDICATO e os limites do seu cargo.

ARTIGO

PARÁGRAFO
1" ,~a posse dos eleitos, se dará na mesma data do lérmi
vigente á época das eleições.

106" - A eleição será anulada, quando mediante
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ARTIGO 110° - Circunstância graves, como epidemias, conwlsões

sociais, catástrofes,

guerra \..ivil e outros acontecimentos graves, poderêo impedir a realização da eleição nas
datas e prazos determinados
no edital. exigindo o seu adiamento que será comunicado

pelo PRESIDENTE
que se encontrarem
-----,---

do SINDICATO aos filiados. e neste caso, excepcionalmente
no exercrdo

do mandato

permanecerão

aqueles

nos cargos respectivos,

até

que se realize a eleição e sejam empossados os novos eleitos, tudo nos lermos do
J:)'resente estatuto respeitando o período restrito das círcunstências
PARÁGRAFO
1°. Fica constituldo a 'partir do registro das ultimas alterações do presente
Estatuto, um Fundo de Greve, cujo montante ou percentual mensal serã definido pela
diretoria em reunUlo, e dado conheç/mento aos associados, bem como a constituição 'de
uma Comfssão de Gasta0 deste fundo; com no mlnlmb. 03 (três) e no Maximo 05 (dnco)
associados, para em conjunto dom a diretoria administrá-lo.
ARTIGO 1110 - Os prazos fixados no presente estatuto, serão computados excluindo-se
o dia do Infclo e incluindo-se o dia vencimento. que serao prorrogados para o primeiro dia
útil subseqüente,
se coincidirem com sábado. domingo ou feriado.
ARTIGO
11 r" - A fundação do SINDICATO,
resultará da Investidura
sindical da
associação
dos SERVIDORES
DA JUSTiÇA
DO TRABALHO
DA 15' REGIÃO,
absorvendo de imediato o seu quadro social e o seu patrimOnlo.
ARTIGO 1130 - A diretoria avaliará com a ASSEMBlt:JA
GERAL DOS ASSOCIADOS,
a
conveniência
da realização de congressos regionais, estaduais, com interregno de um,
dois ou três anos. considerados individualmente.
ARTIGO 1140 - Os casos omissos o presente
respectivas e, ou decldidos pela ASSEMBLt:IA

estatuto, serão tratados com base nas leis
GERAL DOS ASSOCIADOS.

PARÁGRAFO
1° ~ tendo em vista as alteraçO'es efetuadas no presente Estatuto ficam
revogados
todos os artigos. incisos e parágrafos.
no todo ou em parte que se
contraponham.
ou sejam Incompatlveis
com as rereridas alterações, caso não lenham
sido efetuadas durante a revisão e que não sejam contrarias a legislação em vigor.
PARÁGRAFO
r -a competência judicial para a apreciação de toda matéria referente á
aplicação do presente eslatuto, caberá a JUSTiÇA
ESTADUAL,
(também chamada
JUSTIÇA comum), elegendo o foro de CAMPINAS/SP,
para dirimir a qualquer dúvida da
sua aplicação, renunciando-se
a qualquer outro rom por mais privilegiado que seja.
PARÁGRAFO
30 - a partir do registro do presente. os Estatutos somente poderão ser
alterados, lotai ou parclalmente, pela ASSEM8L~IA
GERAL, mediante edital especifico,
com quorum de presença de 51% (cinqOenta e um por cento) dos associados
em
condições regulares de voto. assegurado o prévio conhecimento dessas alterações por
lodos os-associados,
c:om prazo mlnlmo de antecedência de 15 (quinze) dias.
ReproduçAo Parcial ou Total do-PRESENTE
ESTATUTO, somente poderá ser utilizado
mediante autorização expressa da ASSEMBlt:IA
GERAL DOS ASSOCIADOS.
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