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SINDCIN€
DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

ARTIGO 59o - A Diretoria executiva, observados os caígos previstos no Adiqo XXIV, o
Conselho Fisc€|, os repreaentantes junto â Federaçáo e os respeclivos Suplentes,
serâo eleitos pelos associados, mediante escrutínio secreto, em processo eleitoral
único e livre, a cada qLratro anos.

ARTIGO 60'- Cabe ao Presidente do Sindicato organizar e presidir o processo
eleitoral, seus atos prêparatóaios e conclusivos, sendo cerlo que todos os referidos
atos seÍáo realizados na sede do Sindicato.
ARTIGO 6í'- A eleição será realizada dentro do prazo máximo de 60 dias e mintmo
de 30 dias, após a publicaÇâo do editai convocatório.
ARTIGO 62" - A eleiÇâo será convocada pelo Presidente do Sindicato, por edital, com
antecedência máxima de 210 dias e minima de 60 dias antes da data do término do
mandato.
Parágrafo 1" - E facultado ao Sindicato, de acordo com as nêcessidades de coleta de
votos no interior e na Capital do Estado de São Paulo. assim como nos dêmais
Estados e Dislrito Fedêral, organizar mesas coleloras fixas e itinerantes e votaçáo por
correspondência.

-

o

PaágÃfo 2o Nas localidades em que for fixado criiério de voios por
correspondência, a coleta dos referidos votos terá início 10 dias antes da data de início
da votaçáo na Capitai, designadas ambas as dalas do edital de convocaÇóes.
Parágrafo

3"

-

Somente serão computados

os votos por correspondência que

chegâaêm à sede do síndicato até o encerramento da coleta dê votos.

ARTIGO 63'- O eddalconvocâró.io píevera:
- Os dias em que sêrá realizado o plei{o;
ll - Horáio e locais de votaçáo;
íll - Horário de'unctonartenlo da secretaria
lV - Prazo paÍa inscrieão de chapast
V - Prazo para impugnaÇóes;
Vl - PÍazo para início da votaÉo por correspondéncia
Vll - A continuidade da eleiçâo nos dias subsequentes caso o quórum não tenha sido
atingido;
Vlll Data pata rcalizaçÁo de nova eleiçáo caso nenhuma chapa tenha sido
proclamadavitoriosa.
I

&

-

Parágrafo 1'- Os horários e locais de votaçâo, se assim dispuser o edital, poderáo seÍ
deÍnidos em aditamento a ser divulgado ale 10 dias antes do início do pleito, em jornal
do Sindicato ou boleiim especifico;
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- O adilamento especificaÉ:

e)
)
.)

As mesas receptoras da sede, subsede fixas em empresas, itinerantes e
outras, atribuindo para cada uma, número de sequência, a partir de 1 (um);
. Os dias e horários de funcionamento de cáda mess:
Locâis de votaçáo.
Parágrafo 3" - Cópias do Edital de convocação e do aditamento serão afixadas em
local visivel e de fácil acesso na sede e subsedes do S,ndicato.
DAS INELEGIBILIDADÊS

ARTIGO 64o - São inelegíveisl
I - Quem nâo tiver definitivamente aprovadas suas contas em c€rgos de administraçáo
ou representação sindical;
ll - Os que houverem, comprovadamente, lesado o patrimônio de qualquer enlidade
sindical:
llÍ - Os que náo estiverêm, desde quatro anos antes, pelo menos no exercicjo efetivo
da profissão ou no exercícto de catqo da diretoria desta entidade ou
comprovêdamente aposentados por ofício advindo da categorja profissional descrita
no AÍigo 40, inciso I deste Estaluto,
lV - Aquelês que náo sejam associados do Sindicato há, no mínimo, quatroanos,
V - Quem não estiver no pleno gozo dos direitos estalutários e quites com as
contribuiçôes previstas nosEstatutosi
Vl - Os que forem menores de 18 anos ou tenham sido convocados para servlço
militar:
Vll - Os que não forem brasileiros.
Parágrafo Unico - As condiçôes previstas neste Arltgo consideram a data do regjst.o
das cêndidaturas.

DO REGISTRO DAS CHAPAS

ARTIGO 65ô

- O prazo para registro

de chapas será de 03 (três) dias

I

úteis

consecutivos, a coniar da publicaÇão do edital convocatório

ARTIGO 66'- O requerimento dê registro de chapas, em três vias, será dirjgido ao
PÍesidente do Sindicato, assinado pelo seu enc€beçador ou quem este destqnar,
inskuido com as seguintes peças:

l- Ficha de qualificaçáo dos candidatos em três vias, contendo os seguintesdados:
a) nome;
b)filiação;
c) data e local de nascimento;
d) endereço;
e) nacionalidadei
0 profissáo;

fr
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g) estado civil;
h) número da cârteira profissionali
r) Número do registro Proiissional junto a SRTi

j) número da carteira identidade (RG);
l) denominaÇôes, endereÇos. datas

de admissóes e desligamentos em outros
empÍegos ou atividades profissionais, quando no atual não tiver completado dois anos.
limitadas estas iníormaçôes ao atingido desse tempo;
m) data de filiaÇão ao quadro social do Sindicato e número de matrícula;
n) eventual exercício de cargo de dlreÉo ou representaçãosindical nesta entidade;
ll - Prova de que os candidalos, na oportunidadê, são associados do Sindicâto há mais
de quatro anos e de estarem quites com as contribuiçóes estatutárias, suprida por
certidão expedida pela secreiaria daêntidadel
lll - Prova de os candidatos integrarem a categona proiissional há mais de três anos,
as quais sêrão conferidas no ato.
Paúgtaío 1o - Serão computados como tempo efetivo na categoÍia profissional as
interrupçôes não superiores há 90 dias, desde que no período tenha o candidato
fícado desempreqado ou sem ativrdade ou o exercício de atividade sindical nesta
entidade e o período em quê esteve na diretoíia deste sindicato.
PaágêÍo 2" - A chapa deverá conter todos os candidatos a cargos efetivos e seus
nomes deverâo estar vinculados aos respectivos cargos.
ParágÍafo 3o - No ato do registro a chapa obterá um númêro conforme a ordem de
apresentaçáo, na sequencia, a padir de 0'1
Parágrafo 4o - O registro de chapas far-se-á exclusivamente na secreiaria do sindicato,
no horário estabelecido, onde será fornecido recibo de registro de chapa com seu
respectivo número de inscriçáo, juntamente com uma via de cada ficha de qualificação
e do requerimento de inscrição, devidamenteprotoco,ados.

ARTIGO 67'- O encabeçador da chapa a representa para todos os efeitos previstos
nesteEstatuto.
ARTIGO 68'- Será recusado o registro da chapa que náo apresentaÍ, no mtntmo o
total de cand datos efetivos e 80% (oitenta por cento) dos suplentes previstos.

-

Verificando-se irregularidade na documentação apresentada, o
Presidente do Sindic€to notiÍrcará, mediantê recibo, para que o interessado promova a
regularizaÉo, no prazo de 48 horas, sob pêna dê rêcusa, conforme o caso, do registro
da chapa ou de candidaturas.

ARTIGO 690

-

Procedido ao registro de chapâ, cumprirá ao Sindicaio notificar os
empregadores dos candidatos. nas 24 horas seguintes, dando-lhes ciência do fato.

ARTIGO 70o

ARTIGO 7l'- Encerrado o prazo para registro será imediatamente lavrada a sua ata,
mencionando-se as chapas registradas, de acordo com a ordêm numérica de regisiro,
que seÍá assinada, lambém, pelos encabeçadores das chapas, se presentes. Feito o
registro, o Presidente do Sindicato fará fixar na sede e subsedes as chapas.
ARTIGO 72'- Nas 72 horas subsequentes ao encerramênto do prazo para registro
das chapas, estará corrêndo o prâzo para impugnação das chapas registradas.
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ARTIGO 73o - Oconendo renúncia formal de candidato, cópia do pedido se
no mesmo local onde tenha sido colocado o edital.

afixada

Parágrafo Único - Será cancelado o registro de chapa, caso a renúncia de candidatos
torne insuficiente o preenchimento de todos os cargos efetivos e 80% (oitênta por
cento) dos suplentes.
DAS IMPUGNAÇÔES

ARTIGO 74'- A contar da divulgaÇão das chapas rêglstradas, qualquer associado
quite com suas obrigaçôes estaiutárias, poderá no prazo de 3 (três) djas, impugnar as
châpas globalmente ou candidatos individualmente.

ARTIGO

75'- A impugnaÉo, rnediante apresentaçâo

por escrito, será dirigida ao

Presidente do Sindicato.

Parágrafo 1o - Não seráo admitidas impugnaçoes por razões adeológicas. políticas,
religiosas ou partidárias.

ARTIGO 76'- Recebida a impugnaçao, será notificado o encabeçador da chapa a
qual pertença o impugnado, por via postal, com avso de recebimento, para que
ofereça sua defesa. no prazo de 72 horas.
Parágrafo Único. - A defesa será entregue, contra recibo, na secretaÍja do Sindicato.

ARTIGO 77" - lnstituído o processo de impugnação em 72 horas, com ou sem defesa,
será o mesmo encaminhado ao Presidente do Slndicalo, para que profira deosáo em
48 horas, notificando o interessado. A decisáo do presidente é irrecorrível.

- A chapâ de quê flzerem parte cándidatos impugnados, podêrá
concorrer às elêições, desde que mantenha o minimo de candidatos previsto no Artigo
68 deste Estatuto.
ARTIGO 78"

DA CEDULA ÚNICA

ARTIGO

79''A

cedula única, contendo as chapas registradas, deve.a ser

4

conÍeccionada em papel branco, impresso com tinta prela e com tipos uniformes.

Parágrafo 10

- A cédula

deverá ser confeccionada de manêira

a que,

dobrada,

resguarde o sigilo do voto dispensado o emprego de cola parafechá-la.

Parágrafo 20 - As chapas conterão os nomes dos membros efetivos e suplêntes, com
a respectiva especificaçáo dos cargos a quê concorrem os efetivos.

Parágrafo 3" - Ao lado de cada chapa haverá um reiângulo em branco, onde o eleitor
assinalará a sua escolha.
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