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PatágÊÍo 2o - O associado que por qualquer motivo deixar o êxercício
pÍofissâo,
dentro da base tenitorial do Sindicato, perderá seus direjtos de associado.
Parágrafo 30 - O associado que por falta de pagamento for desligado do quadro soctal,
poderá ser readmitido, desde que o atraso náo ultrapasse a 12 (doze) meses e que os
débitos sejam pagos, com valores atualizados.
Parágrafo 4'- O associado cujo desiigamento for igual ou superio!'a doze meses. ou
tenha deixado o exercicio dê profissão, poderá ser readmitido desde que com nova
matrícula e a critérío da diretoria. iniciando-se novo curso de prazo de carência paÍa
usufruir dos direitos previstos neste Estaluto
lll Participar das Assemblêias, Reuniôês e Congressos, quando convocados,
acaiando democralcamente suas delberaçóes:
lV - Prestigiar o Sindicato e propagar o espirito associativo entÍe os elementos da
categorla profissional;

-

V

Vl

Consêrvar e proteger o patrimônio da enildade,

-

Divulgar

o

sindicato nos locáis de trabalho

e

perante as demais classes

trabalhadoras
Vll - Exigir o cumprimenlo dos acordos, convenÇôes coletivas e sentenÇas normatjvas
que digam respeito ao grupo profissional;
Vlll - Respêitar os regulamentos e regimentos internos do Sindicato, elaborados para
cada setor, de acordo com as normas estatutárias.
lX - lnformar à secretaria a mudançê dê êndereÇo e mudança de emprego bem como
sirJacão de desemp.ego oJ aposentaooÍia:
X - lnformãr Íelmente, sobre pena de responsabilidade, nome, idêde, e condiçóes dos
dependentes.

ARTIGO 7" - Os assooados estão sujeitos âs penalidades de adveÍência, suspensào
e eliminaÇáo do quadro social

Parágraio

1o

- As puniçôes seráo aplicadas pela diretoria, desdê que comprovada a

falta, assegurado ao acusado amplo direito de defesa.

- Tomando conhecimento dê ato praticado por assoclado, a Diretoria
notifiú-lo-á por via postal, com A.R., no endereço que constar de seus
assentamentos, paÉ no pezo de cinco dias, contacios a partir do recebimênto,
Patág{aÍo 2o

t\

oferecer sua defesa. Caso náo seja localizado, a notiíicação sêrá aÍxada na sede do
sindicâto, correndo o pÍazo ali determinado, a partir de então.

PaégÊÍo 3" - Decorrido o prazo de apresentação de defesa, o Conselho de Etica terá
dez dias para a decisáo.
Parágrafo 4o - Por solicitaçáo do acusado ou iniciatlva do Presidênte da Comtssáo,
será admitida a produçáo de provas. Tratando-se de prova teslemunhal, caberá ao
interessado trazer suas lestemunhas à sede da Entidade no dia e hora quê forem
consignados.
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PaÍágrafo 50 - Da decisáo do Conselho de Éticã seÉ notificado
estabelecida no Parágrafo 20.

774103
na forma
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Parágrafo 60 - Contra a aplicaçáo da penalidade o associado letá ptazo dê 10 dias
contados do recebimento da notificação, para recorrer à Assembleia Geral

PatágeÍo 7o - O recurso náo te.á efeito suspensivo e será julgado em Assembleia
Geral convocada para este fim.

ARTIGO 8'- A penalidade de advertêncra será aplicada precedendo a qualquer das
outras penalidades.

ARTIGO 90 - E passivel dê suspensão de seus direitos sindicais por prazo nào
superior a '180 dias, se primário e de doze meses, se reincidente o associado que:
| - Desrespeitar o Estatuto ou as deliberaçóes da Assemblera;
ll - Ofender moral ou fisicamente os iuncionários, diretores do sindicato, companheiros
de profissão ou pessoas que se achern nas dependências da entidade;
lll - Ceder ou utilizar sua carteira sindical em favor de terceiros, para utilizaÊse de
serviços assistenciais ou se beneficiar dos direitos concedidos aos sócios;
lV - Represêntar o sindicato ou maniÍestaÊse em nome deste sem estar credenciado
pêla diÍetoria ou Assembleia Geral.
ARTIGO 10' - Está sujeiio â eliminação do quadro sindical o associado que:
| - For reincidente nas faltas previstas no Artigo 9o;
ll - Atentar contra o patrimônio molal ou material do Sindicato;
lll - Aliar-se aos empregadores para denegrir e/ou fraudêr direitos dos companheiros
de trabalho ou impedir conquistas de suas reivindicaçôes.

íí'-

ARTIGO
O associêdo que for eliminâdo do quadro associativo podeÍá requerer á
Diretoria sua reintegração, desde que jusiificada sua pretensáo.
Paragíafo Unico - O pedido, depois de processado e instruído, ouvido o Conselho de
Etica, será julgado pela Diretoria, convocada com esta finalidade. Caso seja aprovado
o pedido de reintegraçâo, o associado voltará à condiçáo de sócio novo pâra lodos os
fins, inclusive para êfeilo do descrito no item 4 do Artigo 61 deste Eslatuto.

CAPíTULO IV

lv

DA ADII|INISTRAÇAO
ARTIGO í2" - Sáo órgáos do Sindicãto:
|-

ll -

A Assembleia Geral dos Associados;
A Diretoria Execdiva;

W

lll-OConsêlhoFiscal;
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lV - O Consêlho de Reprêsentantes,
V - O Conselho de Regulamentação Profissional;
Vl - O Conselho de Elica;

Vll - O Conselho de Represeniantes dos Estados e do Distrito Federal, abrangidos por
este Sindicato.
DAS ASSEMBLEIAS

Disposições Gerais
ARTIGO '13" - A Assembleia Geral dos Associados. bem como a Assembleia Geral da
Categoria, sáo soberanas em suas resoluçóes náo contrárias à ConstituiÉo, às Leis e
ao presente Esiatuto.
Parágrafo Único - Suas deliberações obrigam a Diretoria, os associados e a categoria
profissional.

ARTIGO 14'- Competê à Assemblêia Geral dos Associados:

I

Autorizâr a alienação de bens imóveis
ll - Aprovar previsáo orç€mentária e a suplementaÇáo de verbas;
lll - Aprovar a prestação de contas e previsáo orçamentárla da DirêtoÍia;

-

lV Julgar recursos conka atos da Diretoria, inclusive relativos à aplicaçáo de
penalidades;
V - Deliberar sobre a dissolução do Sindicato e a destinaÉo do patrimônio;
Vl - Reformar os Estatutos,
Vll - Aprovar a filiaçâo e desligamento à FederaÉo, Central Sindical, Organlzaçoes
lnleÍsindicais e lnternacionais.
ARTIGO 15" - Compete à Assembleia Geral da Categoria:

{-DecÍetaragreve,
ll - Autorizar a celebraÇáo de acordo e convenÉo coleiiva de trabalho;
ill - Autorizar a instauraçáo de dissidio coletivo de trabalho;

lV

-

I

ê

rêajustar as contribuiçôes dos intêgranles da catêgoria, que serào
dêscontadas em folha, para custero do Sistema Confedêrativo de sua representaÇáo
sindical, de conformidade com a norma constitucional (C.F. Art. 8. lV), dentre outras

Fixar

&

formas de cusleia)

ARTIGO í6" - A Assembleia será convocada pelo Presidente do Sindicato com
antecedência minima de 3 (.ês) dias, através de edital publicado na impíensa,
divulgado em lornal. meios eletrônrcos ou boletim de entidade, contendo,
obrigatoriamente, dia, hora e local para sua instalação, bem como a respêctiva ordem
do dia.

Parágrafo 1o - A primeira e a segunda convocações, quando previstas em leis ou nos
Estatutos do Sindicato. serão menc,onadas na convocâtóriai

W
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PaÉgrafo 2o - A Assêmblêiã sêÍá instalada, em primêira convocaçáo, com a
dos associados ê, em segunda convocaçáo, com o número dos presentes;

ARTTGO'17'- A Assembleia será instalada e presidida pelo Presidente do Sindicato
ou quem este indicar, o qual comporá a mesâ diretora, integrada pelo Secretário Geral
ou quem este indicar, a quem caberá a leitura do Edital de ConvocaÉo e da ata da
assembleia anlerior.

ARTIGO í8o - A Assembleia poderá realizar-se concomitantemente na sede e nas
subsedes ou nos locais que forem designados na convocatória.
Parágrafo Único - Se assim dispuser a convocatória, a assemblêia poderá ser
rêalizada em mais de um turno ou divulgada a ordem do dia e a proposta a ser
decidida, restringir-se à votação, estendendo a sessão até o limitê previsto no edital.

ARTIGO 19' " As deliberaçóes da Assembleia, mesmo quando náo previstas em
regulamêntação específica, poderáo ser tomadas por escrutínio secreto, se assrm o
deteíminar o prcsidente da mesa ou a maioria dos participanles.
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIAS

ARTIGO 20" - Serão realizadas assembleias gerais oÍdinárias para:
í-

Apíesentaçáo do balanço Ínanceiro e patrimonial;

!l - Previsão orÇamentáia;

l,l

Eleição da diretoria, do conselho ftscal e dos representantes.

Parágrafo Unico - O exercicio financeiro do Sindicato, para eíeito orÇamentáÍio e
contábil, coincldlrá com o ano civil, pertencendo ao Sindicato todas as receitas
arrecadadas e aS despesas compromissadaS.
DAS ASSEMBLEIAS EXTRAORDINARIAS

ARTIGO 21" - ReaJizar-se-ão Assembleias Extraordinárias por iniciativa do Presidente
do Sindicáto, a qualquer lempo, desde que necessário, podendo ser gerâis ou
especíícas dos intêressados, os quais êm tudo obseNarâo o êstabelecido neste
Estatuto.
Parágrafo Único - Cumprirá â assembleia especifica dos interessados aprovarem os
acordos coletivos que lhes digam respeito, instaurar, quando for o caso, o d;ssidio
coletivo e decretar a greve nos setores ou empresas onde atuarem

ARTIGO 22'- A Assembleia EÍraordinária poderá também sêr requerida,
justificadamente. com especificaÇão pormenoíizada da matéria a ser objeto de
delibeÍaçâo:
I - Pela maioria da dirêtoria êxêcutiva;
ll - Pela maioria do Conselho Fiscal:
PoÍ í/5 (um quinio) pêlo menos, dos associados no gozo de seus direitos
estatutários.

lll
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