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pelo Conselho Fiscal

restringir-se-á à matéria rêspeitante ê gestáo financeira

PaÁgtalo 2" - A Assembleia convocada por requerimento dos associados, somente
terá validade se nela comparecerem pelo menos 80% dos que a requereram.
DA DIRETORIA EXECUTIVA

ARTIGO 23'- O Sindicato será dirigido por uma Diretoria constituída de 04 membros
efetivos e 04 suplentes. eleitos pela Assembleia Geral Eleitorale cujo mandaio será de
04 anos.

Parágrafo Único - Náo haverá limite para reeleiçôes dos membros efêtivos ou
suplentes da Diretoria.
ARTIGO 24" - A Diretoria Executiva será composta por:
l- Presidente
ll- Secretário Geral ou Direlor Secretário Gerali
l,l- Secreláro de Frnanças ou DrrêroÍ Tesourêiro:
lV - Secretário para Ativrdades Sociais ou Diretor Social;
Parágrafo Unico - Na composiÇão das chapas que disputarâo as eleiçóes sindicais,
deverá constar, obrigatoriamente, a designaÉo do cargo de cada candidato, na ordêm
da mençâo prevista nestê Esiatuto.
ARTIGO

25'-

Compete à diretoria:

l- Cumprir e Íazer cumprir os Estatutos, as deliberaçôes das Assembleias e dos
Congrêssos;
{l- Dirigir e administrar o Sindicatoi
Ill- Gerir e aplicar o património;
lV- lndicaÍ os representantes nos órgãos colegiados e de representagáo oficlal,
V- Elaboraí os regimenlos de prestaÉo e exêcuçâo de serviços internos, de natureza
técnica, social e assistencial necessários, subordinados a este Estatuto;
Vl- Organizar a contabi,idade, ê proposta orçamentária, receita e despesas, e as
pÍopostas de aplicação de capital submetendo-as à aprovaÉo da Assemblêia Geral
dos Associados:
Vll Encaminhar o relêtório anual e as conlas de cada exercício à apreciaÇão e
deliberação da Assembleia Geral dos Associados;
Vlll lndicar delegados sindicais nas emprêsas com objetivo de assessoraÍ e auxilíar a
diretoria do sindicato na ampliação e no aprofundamento de seu trabalho no interior
das empresas,
lX - Exercitar quaisquer outros poderes Íêgais, náo reservados especialmente âs
Assembleias Gerais ou ao Conselho Fiscali
X - lnstituir delegacias ou sêçoes dentro dê base territorial do Sindicato, quando julgar
oportuno, para melhor atêndea os associados e a categoria profissional;
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XL Rêunir-se extraordinariamente, quando se flzêr necessáriol
do Prêsidente, da maioria dos direto.es ou do Conselho Fiscal:
Confêrir títulos honorários de sócios remidos aos associados e membros da
categoria que tenham relevantes serviços à entidade, títulos esles que so serão
outorgados com aprovaÇão unánime da diretoria

-

Xll

ARTIGO

26'-

Compete

ao

Presidente, além

de outras âtribuiçóes legais e

estatutárias:

I

Exclusivamente, represêntar o Sindicato perante as autoridades administrativas,
legislativas ê judiciárias, assinar amrdos e convenÇóes coletivas, podendo paÍa esse
fim constituir procuradores ou prepostos;
ll- Coordenar a administraçáo do Sindicato e superuisionar os serviços;
lll Atribuir encargos ou serviqos aos diretores, além daqueles previstos em suas
atribuiçôes específicas;
lV- Convocar e presidir âs Assembleias Gerais, as Assembleias Extraoídinênas. o
CongÍesso, as reunióes da Diretoria, bem como, eleger e. tambem presidir o Conselho
de Etica.
V - Assinar as atas das seÇôes, o orçamenlo anual e todos os demais papeis que
dependam de sua assinatura:
Vl - Ordenar as despesas autorizadas, vtsar cheques ê contas a pagar, juntamente
com o Secrêtário de Finanças;
Vll Organizar o quadro de pessoal, admitir e demitir funcionários e fixar seus
vencimentos:
VIll- Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e as deliberaçóes das Assêmbleias;
lX- Organizar os relalórios dos principais êcontecimentos administralivos e politicossindicais e apresentá-los à Assembleia Geral dos Associados juntamente com o
Balanço Geral do Exercicio Financeiro.

-

ARTIGO 27" - Ao Secretário Geral compete:

I

Dirigir a secretaria geral;
ll- Preparar a correspondência e o expediente;
lll- Organizar e manter o cadastro de associadosl
lV- Organ,zar ê manter o arquivo,
V - Supervisionar e fiscalizar os sêrviÇos da secretaria;
Vl Secretariar as Assembieias, as reunióes de diretoria e os Congressos;
V,l Lavrar e assinar as atas das assembleias, as atas de reunióes de diÍetoria em
livros próprios. que ficarâo sob sua guarda e responsabtlidade;
Vl,l Coordenar as delegacias sindicais, ês suas sedes, as cipas, as comissôês de
empresa e os delegados sindicais;
lX Elaborar anualmente, relatóro geral de atividades desenvolvidas pêla secretaria
geral;
X- CumpÍir e fazer cumprir os Esiatuios e as deliberaçôes das Assembleias,
Xl Substituir o Presidente êm sua ausência, desde que o afaslamento sela por
período supenor a 30 (trinia) dias ou se íor determinado pelo Prêsidente

-

+

-

-

-

ARTIGO 28" - Ao Secretárjo de Finançâs compete:

M
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Diígir e supêMsionar a têsourâria;
ll - lVanter sob sua guarda fiscalizaÇão e responsabilidade os valores do sindicato;
lll - Proceder ao depósito em estabelecimento bancário dos valores recebidos;
lV - Assinar com o Presidenie os cheques. efetuar os pagamentos e recebimentos
autorizados.
V - Paqar os impostos e os salários dos funcionários;
Vl - Apresentar ao Conselho Fiscêlos balanceles mensais e o balanço anual;
Vll - Rubr;car com o Presidente os livros da Tesourariai
Vlll - Receber as verbas, doaçóes e legados destinados ao sindicalo;
lX - manter em dia a documentaçáo própria da tesouraria,
X Proporcionêr à Drretona os elementos necessários à elaboraçáo da Previsáo
Orç€mentána prevendo a receita e fixando a despesa;
Xl - Elaborar anualmente relatóÍo geral das atividadês desenvolvidas na área da
Secretaria de Finanças,
X - Cumprir e fazer curnpnr os Estatuios e as deliberaÇôes das Assembleias;

-

ARTIGO 29o - Ao Secretário paÍa Alividades Sociais compete:

I

Organizar e dirigir eventos,
ll - Estabelecer convênios médicos

e odontológicos;
Dirigir os demais setores dê serviços que foremcriados;
lV - Coordenar os trabaihos de iníormação, estudo, pesquisa, vistoria e peflcias
técnicas relaiivas às questões de saúde, higiene, segurânça e med'cina do
trabalho.
V - Organizar Íestividâdes ou outros eventos culturais e sociais promovidos
pelo Sindicato.
Vl - Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e as deliberãçôes das Assembleias,

lll-

ARTIGO 30o - De todo ato da diretoria, lesivo de direitos, contrário à let ou ao
disciplinado nos Estatulos, poderá qualquer associado recorrer, no prazo de oito dias,
para a Assemblêia Geral dos Associados.
DO CONSELHO FISCAL

ARÍ|GO 31' - O Conselho Fiscal será composto por três mêmbros efetivos e três
suplentes, eleitos juntamente com a Diretoria, para mandato de igual duraÇâo e nas
mesmas condiÇóes.

L

Parágrafo Único - Prêsidirá o Conselho aquele que íigurar em primêiro piano na chapa
elêila cabêndo secretaná-lo. aqüele que o seguir

ARTIGO 32" - Ao Conselho Fiscal compete:
| - Fiscâlizâr a gestão Íinanceira e pâtrimonial doSindicato;

ll -

Emitir parecer sobre os balancetes,

o

balanço anual,

a

prevrsão
orçâmentária, as suplementaÇões de verbas, a alienaçáo, aquisição e locaçáo
de bensimóveis
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Parágrafo Único O parecer do Conselho Fiscal sobre a Prevlsáo Orçamentária e
sobre o balanÇo Patimonial Anual será lido e submetido à aprovaçáo da Assembleia
Gêral dos Associados convocada especialmenle para esse fim, nos lermos da Lei e
desteEstatuto
ARTIGO 33" - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez â cada més e
extraordinariamente sempre que for necessário mediante convocação da maioria de
seus mêmbros ou da diretorla do Sindrcato.

ARTIGO 34o - Aplicam-se em relaÉo aos atos praticados pelo Conselho Fiscal os
dispositivos do Artigo 30o deste Estatuto.
DO CONSELHO DE REPRESENTANTES

ARTIGO 35o - O Sindicato terá dois delegados represeniantes junto â Federação da
Categoria e igual número de suplentes, eleitos juntamente com a diretoÍia para
mandato de igiral pÍazo
nas mesmas condiçóes, c€bendo aos efetivos,
conjuntamente, representá-lo em seu conselho.

e

ARTIGO 36" - Compete aos delegados representantes curnpnr as de|beraÇôes e
politica sindical definida pela Diretoria do Sindicato
DO CONSELHO DE REGULAMENTAÇAO PROFISSIONAL

ARTIGO 37" - O Conselho de Regulamentação Profissional será constituído por 9
(nove) membros efetivos, além do Presidente todos profissionais dê rêconhecidos
méritos, que representaráo as divêrsas áíeas êm que se desdobra a atividade,
conforme descrito abaixo; serâo indicados pela Diretona e teráo mandato de duraÇáo
igual a 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos a critério dessa mesma DiÍetoria. As
áreas da atividade cinematográfica são as seguintêsl

l-

Area de Drreçáo Crnematografica:
ll - Area de Direçáo de FotograÍai
lll - Area de DireÇáo de Arte;
lV - Area de Som;
V Área de Edição e Montagem,
Vl - Area de Animação
Vll - AÍea de Produção;
Vlll Area de TÍucagen e Efeitos Especiais:
lX - Areâ de Manutenção de Equipamentos Cinemâtográficos.
ARTIGO 38o - O Conselho dê Regulamentação Profissional terá um regimento interno,
aprovado pela rnaioria de seus membros e homologado pela Diretoria do Sindicato,
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