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lV - Quebra de sigilo do voto;
V - Aliciamento de eleitores ou propaganda eleitoral no recinto de votaçáo; Vl - Fraude.
Parágrafo Unico Poderá protestar quem for qualificado como eleitor, inclusive
candidatos ou fiscais de chapas.

-

DOS VOTOS POR CORRESPONDENCIA

ARTIGO '106" - Será adotada, também, a coleta de votos por correspondência, a
critério do presidente do pleito, para faciiitar a coleta de votos nos demais Estados e
cidades do interjor, uma vez que a base territorial da entidade é interestadual.
Parágrafo Único - O exercício do voto por correspondência só será permitido aos
êlêiiôrês situados em regiões fora do municipio-sede da êntidade e onde nâo existam
mesas de coleta. fixas oLr itineranles
ARTIGO 107" - Findo o prazo paÍa registro das chapas, ê Secretaria do Sindicato, no
prazo mínimo de 5 (cinco) dias e no máximo de 10 (dez) dias antes do início da
votação na Capital, remeterá aos eleitores situados fora do município-sede da
entidade:
| - Circular informativa do pleito;
ll - Duas sobrecartas de tamanhosdiferentesi
lll - Cédula única de votaÉo devidamente rubricada;
eleitoÍ

ARTIGO í08o

- O eleitor, de posse do

IV

Ficha de identificaÇáo do

material a que se refere o Artjgo anterior,

procederá da seguinte forma:

I' Preencherá em letra bem legível, a ficl^la de identific€çâo, assinando-a;
ll - Assinalará na cédula, a chapa de sua escolha dobrando-ê em

seguida, e
colocando- a na sobrêcarta menor.
lll - Colocará a ficha de identificação devidamente preênchida e a sobrecarta menor
dentro da sobrecada maior; lV - Rêmeterá, via postal, a sobrecafta maior para a catxa
postal especialmente reservada para este ím, com a declaraçáo em destaque, ,,Fím
Eleitoral Sindical"
ARTIGO í09'- Os votos por correspondência só serâo computados se chegarem ás
máos do presidentê da mesa de recepÇão de votos por coírespondência até o
enceramento dos trabalhos desta

PaÍágrafo Único

-

Os votos que chegarem após o prazo, serão inutiiizados pelo

Presidente do Sindicato sem que as sobÍecartas sejam abertas.

ARÍ|GO

h

lí0"

- A mesa dê recepÇáo para os votos por correspondência instalar se-á
na sede do Sindicato, na mesma data prevjsta para o inicio da votação na Capital e
será constituída de forma idênlica às demais mesas coletoras

u,
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ARTIGO ííío - Compete à mesa de recepQáo de votos por
caixa postal, diariamenle, as sobrecartas com a declaragáo "Fim Eleitoral S,ndical" e
recolhê-las em urna própria
ARTIGO I12" - Encerrados os trabalhos de votaçáo por correspondência, será lavrada

a ata final, assinada pelos membros da mesa e fiscais presentes, na qual deverá
constar referência às atas anieriores e o total de número de sobrecartas recebidas

DA APURAçAO

ARTIGO í 130 - A apuraÇão dar-se-á imediatamente após o término da votaçâo.
Pêrágrafo Único - A critério do presidente do plêito, em razáo do adiantado da hora,
das circunstâncias, ou ainda, por motivos de força maior a apuraçáo poderá ser feita
no dia imediato ou em outro local.

ARTIGO I'14'- Determinado que a apuraÇâo daÊse-á em outro local qüe não a sede
do Sindicato, as urnas e o material de votação sêrão transporlados em um untco
veículo com a presenÇa do Presidente do Sindicato e os encabeçadores de chapas ou
fiscalde cada uma. ou ainda de policial se necessáriofor.
ARTIGO 1í5" " As mesas apuradoras serão constituídas por um presidente e tanios
mesários quantos forem as chapas inscritas.
Parágrafo Único - O presidente da mesa será designado pelo presidente do Sindicato
e os mesários pelos encabeçadores dechapa.

ARTIGO 1'16" - Na conlagem dos votos, o presidente da mesa verificará se o numero
de cédulas coincide com o de votantes, procedendo como segue:

I-

Se o número de cédulas for tgual ou inferior ao de votantes reíacronados, faÊse-a a

aPuraÇáo normalmente:

il - Se o total de cédulas for superior ao de votantes relacionados, lará a aputaçào
descontando dos votos atribuídos á chapa rnais votada o númêro de votos
equivalentes ás édulas em excesso, desde que esse número seja inferior a diferençá

h

entrê as duas mais votadâs:
lll - Se o excesso de cédulas for igual ou superior à diferenÇa entre as duas cl^rapas
mais votadas. a urna será anulada.
Parágrafo Único - A anulação da urna, nâo importará na anulaçáo do pleito, desde que
haja mais de uma urna.

ARTIGO 117" - A assinalaÇão do voto no quadro apropriado poderá sêr feita por
quaiquer meio Se feita fora do quadro ou ultrapassando-o, desde que náo evidencie
quebra de sigiÍo, náo consti{uirá motivo para sua anulaçáo.

t"
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de quebra
ARTIGO 118" - O voto somente será anulado se contiver sinais
quadro
de seu sigilo ou se, ao invés de assinalado no
apropriado, represenlar nomes,
palavras ou fscos que configurem propósito de suaanulaçâo
Parágrafo Único - A anulaçáo do voto nào impoftará na anulaÇáo da urna.

ARTIGO 1't9' - O presldente do pleito os encabeçadores de chapas e os flscais
designados poderâo apresentar protestos no curso da apuração.
ARTIGO í20" - Os protestos serão apresentados por escrito ao presidente da mesa.
ARTIGO í21'- Os protestos serâo decididos, no alo, pelo presidente da mesa, apos a
manifestação das demais chapas através de seus encábeçâdoÍes ou fiscais.
ARTIGO'122" - Os pÍolesros indeferioos. para qLre possam ensejar sua ÍenovaÇâo em
curso, deveráo, até a proclamaçáo finai do resultado do pleito. ser ratificado porescrito.
ARTIGO í23'- Concluidê a apuíaÉo, será proclamado. pelo presidentê da mesa, o
resultado da urna. o qual será iranscrito em ata e, resumidamente, os protestos
ratificados.
ARTIGO í24' - Será proclamada eleita em primeiro escrutínio, a chapa que obtiver a
maioria dos votos válidos. Em caso de empate, havêrá um segundo escrutinio, até 10
dias após o primeiro escrutínio, apenas com as chapas que terminaram empaiadas em
pnmei.o lugar. A chapa que obtiver maior votação será consideradaeleita.
ParágraÍo Único - Em caso de chapa única, considerar-se-á eleita quando obtiver, ao
mênos, 30o/. dos votos do colégio eleitoral.
ARTIGO í25'- Em c€so de empate no segundo escrutínio, dentro de'10 dias novas
eleiçôes serão rêalizadas
DOS RECURSOS

126'- Os recursos nâo teráo efeito sLrspênsivo ê seÍâo aprêsentados ao
Presidente do Sindicato no prazo de 08 dias, a contar da proclamação doresultado.

ARTIGO

ARTIGO 127'- Será condiçáo para o recebimento do recurso ter o recoÍrente, em
tempo hábil, oferecido impugnaçáo ou protesto ratificado, conforme o caso.
ARTIGO '128" - Os encabeçadores de chapas letào pazo de 60 dias para oferecer
suas contra Íazôes ao recurso, para o que serâo notificados por via postal com Aviso
de recebimênto.
ParágÍafo 1o - Quando o recurso envolve nulldade do eleilor, caberá ao Presidente do
Sindicato, em iguai prazo, oíerecer sua defesa

Patá$do

2o

l,

M

- A nulidade náo poderá ser invocada por quem lhe deu causa, ou dela

se aproveitar
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Parágrafo 3o

-

O recurso será

decidido

pela

0hoal dr Elgr§lm {€ Tilub§ ! Dmuodto§
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clüld.PeÁsorJu$drca.s.t
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ir I l1ll
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fton

Assembleia que

convocada especialmente para estefim.

DA POSSE

ARTIGO 129" - A posse dos eleitos dar-se-á, automaticamente, no dia imediato ao
vencimento dos mandatos da diretoria anterior.

-

à

ARTIGO 130"
empresa
Compete ao Sindicato comunicar, por escrito,
empÍegadora, no prazo de 24 horas, a eleiçáo de empregado para cargo junto ao
Sindicato.
ARTIGO 13r" - Os prazos previstos no Artigo 129 serão contados excluido o dia do
início e incluído o dia do vencimento que será prorrogado para o primeiro dia útil, se
recair em sábado, domingo ou feriado.

CAPíTULO VIII
DA REFORMA ESTATUTARIA
ARTIGO í32'- Os Estatutos do Sindicato somente seráo reformados pela Assembleia
Geral dos associados, observados os seguintes requisitos:
| - A convocaçáo prevêrá um item especialmente destinado àreforma;
ll - A .eforma ou emenda só se dará com a presença. em 1u Convocaçâo, da maioria
absoluta dos associados ou com l/3 (um têrÇo) dos associados, nas demais
convocaçóes;
lll
Será considerada aprovada a deliberaÉo por votos concordes de 2/3 (dois
terÇos) dos prêsentês

-

CAPíTULO IX

/t

DA DTSSOLUçAO DO StND|CATO
ARTIGO 133o - A dissokrção do Sindicato daÊse-á unicamente por deliberaçáo da
Assembleia Geral dos Associados, convocada especlalmente para este fim, sendo
indispensável:
A publicaçáo da convocação em jornal dê ampla circulação na baseterritorial;
Presença dê maioria absoluta dos associados em 1a Convocaçáo OU 1/3 (üm
1êÍco) dos associados nas demars convocaçoes
ll - Votação por escrutinio secreto;
lll Será considerada aprovada a deliberaÇáo por votos concordes de 2/3 (dois
te.Ços) dos presentes.

|

-

-
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as dívidas e destinado o saldo do patrimônio em benefício de insituição cpngênere,
Íegisirada no Conselho Nacionâl de Serviço Social, a qual será determinada pela
Assembleia Geral dos Associados, vetado sua reparlição entre os associados.

GAPíTULO X

DrsPostçoEs GERA|S
ARTIGO í34" - Até o término do mandato da Diretoria em exercício. seráo mantidos
como órgáos do Sindicato a Assembleia Geral dos Associados, a DiÍetoria Executiva,
o Conselho Fiscal, o Conselho de Representantes, o Conselho de Regulamentaçáo
Profissional, o Conselho de Etica e o Conselho de Representantes dos Estados e do
Distrito Federal.
ARTIGO 135o - O Sindicato terá sede êm Sâo Paulo. Capital, à Ruê Coronel Artur de
Godoi 218, no bairro da Vila Mariana, até decisáo contrária, por tempo indeterminado,

ARTIGO í360 - Os Diretores do Sindicato que, a critério da Diretoria, tiverem que
dedicar-se, em pêríodo integral, ao órgáo sindical, recebeÉo á título de gratificaçáo,
uma verba mensal que, conforme o Arlrgo 521, Parágraío Unico, da CLT, náo poderá,
nunca, excede. a importância pecuniáia de sua remuneraÇáo na rêspectiva profissáo.
ARTIGO 137" - Sêrão nulos de pleno direito os atos praticados com o objelivo dê
desvirtuar, impedir ou fraLrdar â aplicaçáo dos preceitos contidos neste Estatuto,
soÍrendo o infrator as penalidades nele previstas
ARTIGO í38o - Nâo havendo norma especial em conkário, prescreve em um ano o
diíeito de pleltear a reparaÇão de qualqLtêr ato infringentê de disposiÇáo contida nos
Esfetutôs
ARTIGO í39" - Os casos omissos neste Eslatuio seráo apreciados pela Diretoria do
Sindicato.

I

Parágrafo 1o - Os pedidos de apreciaçáo e o lulgamento da Diretoria devêrào ser
efetuados porescrito.

Patá{afo 2" - Das decisões da Diretoria caberá recurso à Assêmblêia Geral dos
Associados.

ARTIGO 140" - Os Associados náo respondem pelas obrigaçôes sociajs contraídas
pelaentidade.
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