explicitando seu funcionamento e critérios de avaliaçáo
que em nada podeÉ se contrapora eíe Êstatuto.
ARTIGO 39' - O Conselho de Regularnentaçáo Profissional terá por finatidade:

| - Auxiliar a Diretoria do Sindicato quanto ao fornecimento de atestados de
capacitaçáo proíSSional,
ll - Criar critérios de classiÍrcaçáo profissional;
lll - Elaborar e propor projetos de reciclagem e capacitaçáo profisstonal.
DO CONSELHO DE ETICA

ARTIGO 40" - O Conselho de Etica será constituido, além do Presidente, por quatro
mêmbros efetivos, associados ou não, que lrabalharâo gratuitamente. Seráo indicados
pela Dirêtoria e teráo mandato de duraÇão igual a 02 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos a critério da mesma Diretoria.
ARTIGO 4'1" - CLrrnpre ao Conselho de Etrca

I . lnstruir os processos d,sciplinares
ll - Aplicar as penalidades previstas nesies Estatutos;
lll - EmitiÍ parecer sobÍe os recursos contra a aplicaÇão de penalidades,
lV - Opinar sobre os pedidos de reabilitaçáo.

V-

Pronunciar-se sobre

as

práticas hierárquicas

ou

funcionars que

desrespeitem os drrertos e dignidade dos profissionais ou que visem finalidades
inidôneas ou atêntatórias aos dirêitos de cidadania.
Cumpre ao Presidente do Conselho
VI - Dirigir os trabalhos;
Vll - Exercer o "Voto de lvlinerva". quando houver empate entre os membros do
Conselho de Ética,
Parágrafo Único - É vetado ao Presidente votar, exceto em situaÉo prevista no
lnciso Vll.
ARTIGO 42" - O Conselho de Etica deverá proceder da seguinte íorma:

l- Convocado o Conselho de Etica ou protocolado o recurso que lhe caiba
julgar, o Presidente notificará os membros do referido Conselho em, até. 03
(três)dias;

ll -

Os membros do Consêlho de Etrca apos receberem a notificaçáo
convocâtória, teráo 03 (três) dias para âssinarem o termo de compromisso com
a questão em epígrafe;
lll - No mesmo prazo da cláusula anteflor, o Presidente notiÍicará o interessado
à que apresente defesa, no tempo máximo de 5 (cinco) dias, contado do
recebimento da notificâçáo;
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lV - PÍotocolada a defesa, o Relator, sorteado entre o§
selho,
deverá apresentar o relatório em 10 (dez) dias, por ocasiáo do julgamento, o
qual será designado previamente, peio Presidente,

V-A

sessão de julgamento será secreta, sendo admitida, porém,

a

pârticipaÇáo do representantê egal do interessado acusado. que podetá fazet
sustentaçâo oral durante o prazo de '10 (dez) minulos;
Vl - Lido o relatório, o membro Relator votará e logo após, os demais membros
do Conselho, também. exercêrão o direito devoto;
Vll - Da decisáo do Conselho caberá recurso à Diretoria Executiva, no prazo,
máximode 10 (dez) dias.
Parágrafo Único - A Diretoria Executiva julgará o recurso no prâzo de 05 (cinco) dias e
oe seu Julgarrento e decrsáo .láo caberá recuÍso.
DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

ARTIGO 43o - O Conselho de Representantes dos Estados e Distrito Federal será
constituído por 8 (oito) rnembros que representaráo, .espectivamente, os Estados e o
Distrito Federal abrangidos na base territorial deslê Sindicato Tais representantes
serão nomeados pelo Presidente do Sindicato, considerando a representatividade de
cada um em sua regráo. por um mandato de 2 (dois) anos, o qual poderá seÍrenovado,

ARTIGO 44"

-

Cumpre ao Conseiho de Representantes dos Estados

e

Distrito

Federal:

l- lnformar ao Slndicato a situaÇáo dos trabalhadores e proíssionais descritos no
artigo lV deste Estatuto das regiôes que representam,
ll Organizar a sindicalizaÉo dos trabalhadores e profissionais descritos no Artigo 4o
nas respectivas regióes;
lll - Auxiliar a criação, quando houver condição das su bsedes regionais;
lV - Orientar os profissionais, das regiões que representam, sobre a legislaçáo vigente,
bem como das tabelas e acordos do Sindicaloi
V - OúentaÍ os e profissionais descritos no Adigo lV deste Estatuto sobre o Registro
Proflssional ju nto âs D.R Ts;
Vl - Organizar, a critério do Sindicato, cursos de reciclagem e formaçãoprofissional

À

GAPíTULO V

DA PERDA DE MANDATO E DAS SUBSTITUIçOES
ARnGO ,f5" - Os membros da DiÍetoria, do Conselho Fiscal, os delegados junto á
Federaçáo, os membros do Conselho de Ética, do Conselho de RegulamentaÉo
Profissional e do Conselho de Representantes dos Estados e Distrito Federal,
abrangidos por eíe Sindicato, inclusive suplentes, perdeÍão seus mandatos nos
seguinlescasos:

fr,
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- l\ralversaÉo ou dilapidaçâo do patrimônio social, devidamente comprovado,
Abandono do cargo;
lll - Ausência sem justificaiiva, a cinco reunióes ordináriasconsecutivas;
lV - Acêitaçâo ou solicitaçáo de transferência que implique no afastamento da bâse
teríitorial do Sindicato.
V - Acêitaçãô de emprego que importê em mudanÇa do grupo proÍssional; V{ , Grave
violaçâo dos Estatutos da entidade
I

ll

ARTIGO 46" - As renúncias sêrão comunicadas por escrito ao Presidente do Sindicato
que, nas 48 horas seguintês, convocará extraordinariamente a Direloia paaa aprectar
o pedido e/ou proceder â substituiçáo.
ARTIGO 47" - Se a renúncia for do Prestdente, este a cornunicará ao Secretário-Geral
que convocará a reunião da Diretoria para deliberaÇâo sobre sua substiluiÇáo na forma
do Artigo anterior
ARTIGO 48" - Ocorrendo renúnca coletiva da diretoria e não havendo suplentes, o
Presídentê, ou na sua omissão, qualquer diretor ou associado, convocará a
Assembleia Geral dos Associados, a fim de que êsta constitua uma comissáo que
administrará inteinamente. o Sindlcato e. no prazo de 90 dias, convocará a eleiÇáo e
dará posse á nova Diretoria, ao Conselho Fiscal, aos deiegêdos representantes e aos
debase.
ARTIGO 49" - No caso dê renúncia coletiva do Conselho Fisc€l ou de delegados junto
à Federação, não havendo suplentes, seráo convocádas eleiçôes suplementares para
preenchimento dos cargos.
ARTIGO 50'- Qualquer integrante de órgão de admlnistração ou representaçáo que
âbandonar o cargo ou der moiivos á perda de mandato ficará impedido de candjdatarse nos oito anos seguintês a qualquer cargo administrativo-sindical ou de
representaÇâo, inclusive junto à deliberaçáo coleliva.

ARTIGO 51o - O integrante de órgáo administrativo que faltar em três rêun,ôes
ordinárias consecutivas sem justiíicaçáo, podeÉ, a critério da diretoria, seradvertido
Pêrágrafo Unico - Fâltando a cinco reuniôes ordinárlas consecutivas, sem justificação,
depois de advertido o fato será levâdo à Assembleia Geral dos Associados para que a

I

mesma decida sobre suadeslituiÇão.

ARTIGO 52o

-A

perda do mandato será declarada pela Assembleia Geral dos

Associados.

Parágrafo Único - A destituição de cargo administrativo será precêdida de notificação
por escrito, assegurado ao acusado amplo direito de deíesa, no prazo de lOdias
ARTIGO 53'- Os pedidos de licença dos integrantes dos órgâos administrativos serào
solicilâdos, por êsc.íto, ao Presidente doSindicato.

M

Sindicalo dos Trabalhadores na lndústria CinêmatográÍica e do Audiovisual dos Estados de
São Paulo - Paraná - Rio Grande do Sul - Mato Grosso
Mato Grosso do Sul - Goiás - Tocantins e Distrito Federal
Rua CoronelArtur dê Godói, 218 - V Mariana - Cep.: 04018-O5O - São paulo - Sp - Brâsit
Tel-: 5539-0955 - Fax.: 5575{085 - ê-mâit:sindcine@sindcine.com.br

httpJ/www.sindcine.com.br

SINDCIN€ @

Parágrafo Único - Se o pedido dê licênça for superior a 30 diês, o Presidêntê
convocará, se a sêu critério sê fizer necessário, o pimeiro suplente, observada a
ordem de colocaçáo dachapa
ARTIGO 54'- Havendo licenciamento superior a 30 dias, destatuição, falecimento
renúncia ou perda de mandato de membros da direioria êxecutiva, respeitadas
evenluais disposiçóes contrárjas, poderá haver remanejamento de cargos
âssegurando-se. contudo a nomeaçáo do suplente para ocupar um dos cargos
efelrvos

PaÍágrafo Único - Fica vedada a acumulaçao de cargos na díretoria executiva.
ARTIGO 55' - O primeiro delegado junto à FederaÉo será substituído pelo segundo e
este pelos suplentês na ordern de colocaçâo na chapa.

CAPITULO VI
DO PATRIMONIO
ARTIGO 56' " Constituem o Pairimônio do Sindicato:
I - As contribuiçôes regulares

ll -

dosassociados;

As contribuiçôes daqueles que participam da categoria

proflssional
represêntada pelo Sindicato para custeio do Sistema Confederativo (C. F.Art. B
tv);
lll - A quota da contribuiçâo sindical
lV - As doações e legados,
V - Os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos,
Vl - As muÍtas e outras rendas eventuais náo especificadas;
Vll As demais arrecadaçóes âdvindas de cobranças e taxas legalmente
constituídas.

-

ARTIGO 57" - O Shdicato para alienar bens imóveis, deverá submeier à Assembleia
Geral dos Associados. o laudo de ava'açào
Parágrafo 1o - A venda de bens não imóveis, de valor igual ou superior a 100 salários
mínimos, será precedida de tomada de preços;
Paág@ía 2o - Poderá a Assembleia Geral autorizar a doaÇâo ou desfazimento de
bens móvers consrdêrados imprestaveis e tnservtvers
Parágrafo 30 - Para construção de imóveis ou sua reformâ, a Diretoria adotará a
tomada de prêços ou a concorrência públicá, valendo-se para tanto de cntéÍios e
normas a serem aprovadas pela mesma Diretoria.
ARTIGO 58o - Os bens patrimoniais do Sindicalo seráo relacionados em livro pÍóprio

CAPITULO VII
DO PROGESSO ELEITORAL
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