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ESTATUTO DO SINDICATODOS
MÉDICOS NO ESTADO DOPARANA
{Refol'ma aprovada
CAI'.íTULO

I

na AGE de 30 !1éoÍltubró de 20J2}

Art. l
O Sindicato dos Médicos no
Esfado do Paraná. Com sede e foro cm
Curitiba,' Estado dó Paraná, fundado'em 25
de outubro de 1931. rcorgaúiiRdo em ]7 de
outubro:, de ']9,73. ,legalizado em'. 23 de' agosto
de J."974e reco'nhecido, em 27 de fevereiro
de 1975, pela Carta Sindical do Ministério
do Trabalho 'e passando' ,a' .usar a sigla.

do .consumidor c dos direitos, dos
m~dianle. 'açÕ".~s'civis púbÚtas 01.;1
outras cabivéls;
11 - celebr:ar contratos.coletivos .. convenções
e' ac'brdos co'letivos de trab'alho; .além, de
coiaborar' nãs comissões.' de' ~ol{ciliação ,e
tribu'nais do tra'balhõ;
, ,
fI.I ~ adotar, ['nedidas de ütilidades e
ben-e'ficêilcia' pará os' seus' 'associados, não
associados'.é. familiares de ambos"de acordo'
com os regularhéntos que forem êlaboradós;

SIMEPAR

IV

direitos

o-os Fins do Sindicato

psuários,

ô
.,

fica constituldo

com prazo' de

COllibater.Q

cha1'latanismo,

J

coruratados

pCla iniciativa
ali

'prestadores

privada

comó

d.e s~rviços

médicos,

pp'eradoras

ix - impor col1tripuiç,~es ,8 todos aq!1elcs
que .in.tegrem 'a categori.a m,édica, s.ejam

e', scguf3don;g'

,saude~ além ',de colaborar

c~~Jiilaçrio do~'

locais,c representações

por local de ttabàlho,

Art. 4n.• O SindiCnlo dós Médico"s no Estado

do"Paraná ,adota-a sigla SIMEPAR.
Art .. 5e,. /\ bandeira dó Sindicato é branca.
tendo no centro' a logomarca registrada,

SI M I':PAR - Paraná.
Art. 6°. São prerrogativas do Sindicato:
'I - representar, perante as aUloridadcs
administrativas e judiciárias. os interesses
gerais ~' i1idiv.iduaIS da càt~goria, dos
medicos.
podendo
promover
ações de
reprcseptaçào e' slIbs.t.ituição processual da
categoria. dos médicos sócios e não sócios,
i'1c1~sive: na defesa dos d'ircil9:i difusos, dos

pfanós

de

XVI,I'-

pre~tadbtcs,
fomecedores
c
e!c
C:~nsu.midores.
XVIlI - promóve.r a' crinção e participar de
al'bjf~ém

de

mediação.

re'prcsentancio

conciJia.ção .e
os interesses' da

calegór'ia',
.~ 1°. O silÍdi,cato. na, defesa indireta dos
il'itei.esses da categoria, poderá re'prescntJr.
,perante as, :autoridades, administrati.vas e

jLi(jiciár'i'as, os' interesses
dos fait'liliares
dós

gerais e individuais
rnc-dicos.

podendo

pr.omovcr
aç'õcs
.de representação
e
slibstituição processual :destes. inclusive da
defesa dos. direitos ditllsos e dos~djreitos __
do
consumidor:

.~' 2°. O"'silldieato defenderá os profissionais

_médic~Js cOllstil-llidos como 'pessoas jurídicas
,~indi"viduais para, a prestação de ,serviços.
'sendo' garantidos os ..dircltos e deveres dos
'pemais t:ncmb~os da tategória.
.Ar_~.}". "São,deveres do S,indicato:
I
reaiizar
o rcgi.stro: -ou seja.

a

sindicalizaÇàot
dos recem rormados: em
.med.icina. que. optare,m por pertencer .à
categoria p(ofissional dos ln~dicos c-dos que

autõll~mo~.em'pr~g~d9Sdo se(o~ pri'vado,
p~estadore~ de serviços ,o.ll servidores' do
Ai-t. 3'\ O'Sindicalo dos Médicos no Estado" 'sctór,públiCo:,
..
do Paraná pOderá criar, cm parceria ou não
COI11
associações
'e/ou
soê.icdade's de
cspedalidades"dclegacias
regionais. secções'

de

nas ,comissões de
'triblD~ais:
celebrar
,f.~m~enções . colc~jvas' de
consum~
reprc.?çntando 'os médicos na condição de-

o ;câmar~

dtlraçllo
indelerminado
e ano
social
Curandeirismo 'C a l)râtica déso'tlestâ- :da
coincidindo com o civil, par;) fi'ns de 'estudo.
rhcdiein'<l. podendô inclusi"ve recàrrer ao
coorde",ação,
proteção,
representação.- e judiciário. ::ministério público c',autoridades
substituiç.ão legal da calegoria profissional
polic'iáis qutilido',for o caso;
dos médi~os. na.ba~e territorial. do Estad,? 90, V -,é,lcger Ou desjgi1ar os rel)resentantes .da
Parana, conforme -decretos-lei nO. 1.402, d.e respe~tiva
cate'gorh
em, comissões'
c.
05 de julho de 1939,2.353,. de 29 de julho' conselhos de., saúd_f:, de, prev.idênéia ,'e. óllde
de :1940.2.381. de 09 de julho de 1940, e 'mais a categoria houver de. se 'repre,sentar;
especialmente
art. '8°' da' Constijuiç'ão
VI - .co'lab-orar 'ç()rn o Pbder .Púh-liCo. como
Fçd~ral de 05.10,88.
com intuito ~c 'ó'rgão técnicq ,e .consultivo, no ésrudo e
colaboração con.1 os ',poderes públicos c solução. dos prob}emas 'que 'se relaciõnem
demais
associa.çõcs
no
sentido
da com ~.sua .categoria;
solidariedade
profissional
c
de
su~ VIl - manter O Jornal do 'Sindlcato ou
suhordillaç,ão aos Interesses nacionais.
publlçaç:Io que'l? ~ubsti[ua~, qllc'ser~ o órgão
,o~cjClI d~ "S~indjcato'dos Médicos na .Estado
Art. 2". O Sindicato dos Médicos 'no Estado
do Ra,raná;
do Paraná mantém. em sua' reprcscmação
VIlI - .m~n~~r outros,mejos de. divulgação ..
legal .os médicos dos serviços públicos
inclusive' elçtrônicoS que ta!n,b~m sc:r:ão
nlunic.ipais. estadual e federal. dã's tr~s órgàós,oikiais de comunicação~do Sindicato
esferas de poder. os autônomos
e os dos Médicos"no ESH!-dodo Paran~; .
empregados

'XVI
ceiehrar'
contratos
coletivos.
'çonvcn.çQes',e.'aco~dos'co'le,tivo's de prestação
de s'er.v:iços.~entreos médicos. e as empresas

optarem por ~xercer a prOfissão em sua ba.se
territorial;
11..:...manter .seryiços dç assi~lência judiciaria
X '- colaborar :c.mn- outnls.'.emidades.médicas
para os associ?do5t visan.do <l d.e'(csa' de
para' o (Je5envoi;)il~etHo 'da solidariedade ,da ,dirc.itos'e pro~eção do exercício profissional
classe e dclcsa do ,pleno e 'Ii.vrç exercíCio '~In processos ,que in\'()qu~m a alegada má
profissional;
pratica;
X I ~ prorilOver a fundação de c':l.opel:~tj\'ns "1II -.fundar'e
Inanlef. cursos, cspcçinll11.cme
de consumo. trabalho e de credito .. na de apren~i~gem
e instituições Jc
medida da exis,tência 'de recllrsos':e
asslstência.:social"namedida
do poss!vel;
condições'para tanto;
IV - promover a conciliação nos di~sídios
XII -'pi"om6ver
a criação de C9missõç~ :dc, Ao ,lTabalJ~~, havendo. condições pOtra tanto.
-,Conciliação Prevül;
representando
a categoria em acordos,
XIII - fúndar e l'nanter ag~ncia'<; de convehçõcs;,dissídios
e mesmo siruaçõcs' de
colocaçrlo;
,greve,. segundo os_ princípios d.a' boa fé
XIV - organizar os meios iecniC'os c 'n~gocial e'do re-spcit9,m,útuo;
humanos para assistir aós scús' assdCiados,
.V - defeildeJ.r, as condições de vida. ~bs
instituindo um fm;Uo-dc solidarieda'de;
- inédiéos~ 'v.isando a meihoria da qualidade
XV' - .defender e pro'mover a forrnação
d~, vida ~ pfcno emprego;
.
profissional dos médicos; bem como sua -VI. - defcJldcr e participar na segurança. c
.cducaç,ão continuada
e. modeniiz.'lção
das 'higiene nos'Jocais de 'trabalho .
suas-técnicãs,
'VII - ,assegurar' os direitos dos sócios

apo'sehtados; .
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VIIl

- exigiJ:

QOs podc:res

públicos

o

cumprimento
de todas as nOnn3S' ou a
ad.oção .de todas as mcdid.as .que lhes' digam
resreiib:
IX - pror~lOvcr a formaçà.o sindical de s'e"us
associados e caJ.npanhas de expans,ão do
sindicalismo.
X~ assegurar a prúteç'ào ~ infância e a mãe
médica.
XI - crias'ão e iriClusão no plano ~e
previdência complementar SIMEP~EV, das
seguiiucs classes de associados: 'Djrctores~
Assoc'iaâos.
Associado
Afinidade
e
i\-ssoc'üido
Acad~tllico.
Considcrd-se
.associado afinidade a pessoa .que çomprovarvinculo' de' pa.reritesc-o em relação a qualquer
das categorias de associados me"ncíonadas,
exceto'a:.catcgoria de- Assodado Acadêtnic9'
$o
1°. Atlmitír-sc-â
como
relação
de
parentesco
o côhjlige .. coihpanheira
ou
companheiro.
os
'ascendentes'
e
os
des~çnd('.rHes. c'onfonne
artigo
1.591 e
seguintes:do Código Ci\'il.
~ .2 Dependerá de'.aprovição do.Sindicato.,
o.reconhecimento
do'vinculo de parentesco
do Assóci~do Afinidade ào associado de
.o.utras -categor-ias. mediant'c a apresentação
do -doc.umcntQ co.nipr-obatôrio., Os familiares.
dcpe.ndentes ou afins do médico associado
serão
isentos
~e _ qualquer
anuidade
associati~a da ehtidade.
CC!nsidenldo AS50ti~ido Acadêmico a
Q

•

*pessoa,
]". que .comprovar

.f;Slar

vinculada,à are-a

dr;- r.1ed1cina e filiada ao Sindicato aos
Médicos no ES.la~b do p,arana, mediante O

forma

requerer- inseriç'ão

integrantes

SiJidiciuo.

.do que ,âís:pÕé a lei. quando os
do Sistema Dil;etivo podemo
r~ceber-ycrbã: de representação.
.vàlor ,e.cnnveniência serão":,silgerídos'.:pela Diretoria
EXCCl,ltjv:a:'e áprov.ados pelo Conselho -Fisca'l
9u Assembl~ia':Gerai,
V ~ possib.ilidade de' 'aderir e manter

cujo

reJaçõ.cs. COllJ outras prganizações

S:in_ditais.,

d~mocr~ticas., na~lü'nais:e illt~.'r1J:acjo:miis. dé'

acordo coJT:Ile,gis,lação.específica';',
VI - na .sede :do '~indicato

~n,(nnerp.da matrÍCula sindical o

númc.ro~ejnscri~Jlq ilO Consélho ~égional
de M'edicina, nO!ile; .idade. 'estadq. civIl.
nac-ionali'~ade.
profis~~o
ou
fúnçào
e-'
residência
de
'cada
asso.c:iado,
o
estabeledmefl~o --')lI lugar onde' exerq" sua
profissã.Q

QU. fUflÇ~O,

o ..númcro e ".série- da'

respectiva

c.arteira -profissional, número de
iilsc'riç-ão 'na jnstitll,ição;.d~ previqênda a' que
pertence:
Vil - na sede do 'Sindicato encon~rar~s~:"á.
um livr.o de regiSlro.
da regularidade
pro'fiss~~mll. ~'os''.;in~Íicali~qos,
~,d9.' 'q'ual'

do

S-3°: A admissão'.d,? candjdaro ficai'á sujeita
pela,diretoria,'
.*;~4°,Parà a utilização dos serviços pr;esta90S
:pelo Sindicato será 'observada. pelo novo
assoc"iadõ, .uma cal'ênC'Ía 'de três meses:
~ .5°: Todos os adIniridós integràntes da
profissãO iilé.dica~ devidamente inscritos no
'CRM cóJlcor'dam' -com'.o..presente Estatuto.

'a~aptova:ção

AI"t;IO:

Para

.as'sociar-se,"

o intc-rcss~do
de Adhiissâo fomccida
pelo. Sindicato, -n'ssitümdâ-a eni' conjunto
conÍ' lmf 'associado' proponente. Paragrafo
único. Verificaaas aS ..dedarações constantes
da .pr:op.ósfa:_eaê.éita'.esta, pela' Diretoria, com
parç-c.ú '4a~Colíiissão de.Admissão. o nome'
ao .c.andidato será iançado no Livro de
Marric'ul~'o, quàl será assinado pelo Diretor
pn:~'ei'l(Jü~rá prbpostà

'Pre.si"c!entedo Sindicato.

Ar:t.rJ.
De .to-do atO lesivo de dir.eito ou
contrário
ã .este Estatutqc. emanado
da
.Diretoria ou. -da Assembléia GeraL _podehí
cOIlstai~9! na .ineqiQ~ do ,l?oss'íveL QS:dados 'q~alquc~ associado rcco"rrer. deiltfO de 30
menciortados."rlo incjso-anterior, par? fins de.. ttrinta}~:n~s~ para'o órgão competente .
emissão' de'certidão Iiegat~v'd ou p~~'iiivai
VIl!. - os registros poderã'o ser reglliza.~o~, ;ArLi2. 'Perderá :seus direitos o .assoCiado
armazenados 'c.- apr~sent.ados em meiÇl físico
qqc, PJ~r.qualquer mç:ltiv9".de.ixar o exercício
ou por meio'elétrq'!'iico d.ê iJ.1Tormática.
da caregoria, profissional. exceto nos c-asos
de aposentadoria,
'desemprego.
falta. de
C\PÜULO li
'trabalho' é: COlll;'oe~ção' .pari! prestação de
Da Admissão c dos Direitos c Deveres dos
serviço,'l11'ilitar úbtigatôrio. Em tais situações
.Associados
não perderá: Os dirclws sindicais c ficará

pagamento parcial da anuidaçle.
XII - Promo'{~r açqcs culturais, projetos
tom.o: (lbje.tjvo dé In~entiV~r promoçõ~s .de
ações ou atividades" de forma-ampla. ligadas
à ~rea dfl. cl;lltura.

rncml1ros

encontràr~se-á;

lIm 'livro de regi.sJrp, de !lssociados, ,do qual
~~pstará o

como

-

Are 9? A todo,profis5ional'qLi~ par~.iCipe da
eategórià profissiOI'lal médica,'sh-ldi.c.3Iizado
e ,Satisfaça 'as .eiigê'llcias <Ia legislação
sindlc-aL a'ssiste o'.direito de 'sei 'âdmitido." no
Sindicato.
salvo
I'altà de idoúe.id~de1
de\'endo slla' recusa .sá flllld~me-nJâda peJa"

isento. de, qualquer,co'1tril?uição.
'{J.-h_ 6s:~.sqciad{)s me-ndon!-ldos na'exeeçâo
não poderão

e~er~cr caTgo: cje adm'inisiração'

sindical" oU'.:de ,representaç.ão:.
:~,'2°. ps, ~ssociadQs que:.'fOl"em SlJspe'nsos

çló

exercício'

profissional,
enquanto
nào
tra~~It<l~ ..em Jlilgado a deciSào. 'terão os
d.ire.l~os~Indicais preservaaos. em espeeia(o
dc.e;.:ercido de cãrgo.

AJ'L 8v •
São cOJídições para o
funcionamento do Sindicato:
Diretoria. cabendo' recurso á 'primeira
I - ~. óbservântiu. rigoro$ú da 'lei e dos Assembléia Geiál'-qué se realizar.
principios, dc_,moral e compreensão dos S '1°, Serão admitidos'os lllédicós legalmente
deveres dvicos_:
estabekcidos.
de bons costume~ ~ que
Art. 13. Diyidem-se os associados nas
11 - abstcnç?o. nâo apenas de qualquer
tenham livre disposição da 'sua .p~~;soa'
e seguintes cla~s~s:
propaganda'c dou~rína incompativeís' com .as bens éon'sidetados conlo ta'is:
1 . Fundaçiores,
aquc'lcs que tenllam
instituições e os interesses na.cionais, mas I - médiCOS 'doinie-iliados neste'. Esi:âdo. ou
paíti.cipado
da
As~emb!éia
Geral
de
também de c~lldida_tura<; C1cargos eletivos
rora dele; habilita~os por 'faculJãdes 'üficia'is fUlidaçã9 po $ir:tdj~ató:
esÚ"anhos ao Sindicato:
ou equiparadas',.do'País;'
If-- ..E ."fetivõs .. aqueles 'q.(!C apresentarem seu
flJ - irlexlstê.ncia' do e.xcTdcio de cargo
11 - os',lllédicos domiCilia-d05 neste Estado;
pedi.~ó. de. 'admis.s'à'q' 1n=?truído com os
elelivo çUmtllalivamenh"~ com o de empregq .o.u fOI1l dele; diplomados em faculdades
segúiines e.Jemcntos:
remunerad.o pel~l Sindicato:
cstrangêiras'.e. habilitados i.le..aco'rdá:' co"fn as a) ':llellç~q do nome p-or extenso, idade,
lV - graiuidade 'do exercício ~OS; cargos
I~is cril vigor.
estado
civiL
nacionalidade.
profissão~
eletivos.
rcssàlva~a
á hipótese
do ~ ~o. Os rhéditQs' _que, estiverem' .nas re~i~ênc.ia., 'est~~e.Jc.Oim~nto\"u local onde
afastamento total Oll. parcial do, trabalho na 'condições:, esp'ee-ificada's .aéima póderão

"'=,

.ro,"~V)
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b) prova, da opção pela profissão,

mediante

'apresentação d.é compr,ovante de quita.ç.ao do
documento próprio legal:
c.) prova de' regularidade de instri,ção com.o
diploma, âevidarnemc. registrado'nos órgãos
competentes.
c emitidos por facll1d:iaes'
aliCiais ou equiparadas. 'ou certidão desses
registros.
III -:- B.enellléritos. os que'.tiverem p'n~s:tado
rekvant~s serviços ao Sindicato:
,a} manifesrando'alto espirito"'.de colaboração

com o's intc'resses da categoria;
b) proniovendo a solidariedade da classe;
c) concorrendo para -o desenvolvimento do
patrinlôn'io do Sindicato; mediante ,doaçõc's,
ou legados,

IV ~ JulJilados, aqueles que contarem com
mais de. 65 anos de idade e 35 anos dc
exercício
profis,sional
c. 15 anos
de.
qssoc,iaç~)o ao Sindica!o dos -Médic.os no_
Estadodo Paranã- SIMEPAR.
V ~ Pôs~for.ma.do~, {lqueles que requ,ererem
admissão nesta ~ategoria .c :contem, riO

máximo; com Ç-Julltroan.os de. fomuiqi?, a,os
qtl~ls ser-â .cobrada contribu.ição soCial com
rcduç;'lo de 50% '(cinqüenta por cento) dos
valores normais;
VI- Preferenciais. dividindo-se em:
a) Preferenciais classe I - aqueles que
n:qüerern a .adllliss~o nesta categoria e.
contêm. no l1línil1lo.~()m rnais de quatro anos
de
Com'ladô.aos quais
serão
cobrada
criiuribui.ç'ào social com redução de 50% dos

valores normais:
b) Preferenciais

classe 11 - aqueles cm 'di,a

C0111a .contribuição sindical com garantia de
direito.a voto na fornla do ~statütô,
Vl J ~ Pré~fonllados ou sócios aCJdêmic'os.

aqueles -que. cursando me'dicina, requererem
admissão nesta 'categoria. aos, 'quais será'
cobrada contribuição,'social no valor de 20~~
(vinte por cemo) dos valores .definidos em
assembléia e concedido ó direito a filiação a.
previdência. associativa .e'plano de saude,
~ I". O'i'ITiedicos.que infegnirem. por quatro,
vezes. ,ou mais: as diretorias da cntidade se,

enquadram na classe. de,jubírados.

~-40. Aos ~Óci9S preferenciais, pós~formados
em ação judicial
de .repre'sentação, ou
e jubil.ados serâ.gaf~ntida'<l 'paI1ic'ipação nos, substituição
processual
promovidà pelo
pJanos~ de. pre",.idência. 'Scaúde .e .outros, -.sindicato' deverá dirigir' requerimento
à
instituíd,os ~lo'-Sjn9Jcato c também o aces.s'q DjreJoria;,p~d.inQo sua 'e;xclusão. o qual seríl
aos serviços oferecidos;
o.bjeto de 'd,eliberação. podendo ou ,não ser
..~ 5°'. O~~ :sóciós 'ac~dêiriiCo? .n'ã~o,p(ls!?uem
aC,eita,
direito a-vpto ou serem votados,
Art. 1'6. Os associados que atrasarem o
.Ar"!. 14. São direitQS do~ ~ss~i~~osi
pagª.m.ent,e de' mensalidade~ cry1 período
I - tomar parte .. votar e
vàtado nãs .~ppe.rior a~'.dois l!leses. te.râo seus, direitos. e,
Assembléiãs' Gerais, .de conformidade com .beneflcios'~;ociais suspensos.
as iegrns' deste' EstaiulO;
.a~'so~ia~Q.s.
q~le arrasarem ()
II - :rcqüerer. curTI' número sllp'erior:~:201%. pagamento
das suas m~nsalidadcs
por
,dos ,assàCiados C:1e 'sua. classe. convoc~çào'.de
perigdQ' igl.-lal a 06 (seis) meses serão
'assenlbléia
geral
cxfrabí'dinâria,
c:o;c1u',dos --do 'quad ro ,soei aI.
jüstificando-:á:
~'2°. Os associados que'forem excluídos do
'111 - gozar .de todos os' bcneficiàs
e quadro'social,
desejárem á re~associação.
prerrogati\'as co'ncedidas pelo Sitldicàlo à deverão
pagar
taxa
.de
rc-insérição
sua c1as~e;
-equi'ia'!eilie"a três meses de mensaliçlade.
1V ~ 'a.< pcssoaiidade e imransferibi-Jidà:de de S 3°, 'Os associados poderão requerer a
direitos;
-susp.ensão temporáda dos dir'eítos sociais
V - 'isençãi.Y de i'e'sponsabilidade ;subsidiárih
peraiüe'a
Diretoria Geral. No periodo de
.pelas obr-igações.sbtiais.
'suspei1são,te-mporária não, haver:i incic:lência
ido periódo de carênci"a;, quando os dire'i.tos
..\:rt. 15. São deveres dos.associadós';
'-sociais' forem
r'éátivados
não
bàverit
I - p~gar pontllaifnente :.as -contribuições
inc'idêrícia,da taxa de' ic~in5crição.
.sindicais
(-c9!npulsÓrias,
'saCiar
e ~, 4°, A,'critério da Diretoria Geral. poderão
assistencial): definidas em Àssembiéia;
ser mantidos .benefíciós áo 'associado que
Ij- - 'autori~;r 'que'3 cQntr~bliiç"ão'as~jstendal requerer'a suspeilsão tClllplirâria, por mo/ivo
sej{l descontada :em "folha de pagamento,
relevante.
aquele q~e possuir emprego;
S 5°. Os 3ssoCiados quc desejarem a
li! - permitir que a contribüiç?o social, b~m desfilílwão defhHtiva dós quadros sociais
corno as cO"lltri,buiç('ie's'compiJlsórias
deyerão
fazf~lo atraves' de formulário
(Confc:derativ? e.çx-Impost.o Sindical) sejafl1
própriO:',à dircto(",ia. Caso o 'associadü não'
debitadas_' em c;ot:ua bancária em 'razão de utilize este tn~çanismo e posteriormente
pedi~o
do. m~çjjco. ou
dé~is,ã9. .de descJ~ a..TIo\:'a filiação, pagará a taxa de rcAssembléia:
assQCi~çã~.
IV - quitar:a an,uidade, -no valor • .fÓI;ryl<l: e; ~ 6(!. ç:m: nenhuma' hipótese haverá anlstia
datils.-tJ.xa9as'pcla Assembl~ia Gcr~l;.,
ql;lanio' ~o pngamcnto .de mensalidades
V --recolhera, cad.a mê'~ de a:tra,sq, .9S. :atr.:l~adas -para' os etcitOs de manutenção :de
acrescimos de coáeçào ,delib~rad9s,pçla Çlireito5 .
.Àssemb]éi~ .Cer,!l:
S 7-0~ A~Diretoria ,Geral poderá lnslituir o
VI - comparecer. às Assen~bléias Gerais 'e pagamento
único anual ou semestral e
aaúar suas.úecisões;
'Ofer~cer de~col1to.s da 'contribuição, social.
\~JI ~ des~~pcnha~: o .cargo para o ;qual.-for p-~Ia ilntecipação.
nessas
formas
de
'eleito,e no qual tenha sid()'íf)vestido;
pagamento.

ser

'~ . 1'< ....os

's e

VIIl ~ coope'iar.p~ss.o.al e col~tiY<lI:Jlente.para

~ ,11;). Aos .SÓclOS jubi láClos que assim
..a realiza'ç,ão total dos objei"i\ios.do' Sindicato
e para cngri'iJldecimento deste~
.,
requererem.
será assegurada
a plena
gratu.idade
no
que diz
respeito
às IX - n'fio tomar .deliberações que intçr~ssel)1
col1rribuiçõcs sjndicais
~ ,assegUl'ado :0 ã categn'r'ia' ,sehl prévio pronunciá'ine'nto CID
direilo:âqs benef(cios sociais,
Sindicato;
S }", .Aos sócios prefercilciais, pós-forníados X. - 'rdpcilar. 'e'm tudo, a l~i c' acat;ar as

e jubliados sem garantida a pm1icipaç-ão no :autorid adcs ,consiitu ídas:
processo ele'itoral na forma prevista pelo. XI - cumprir 'c::,'fazer cuillprir os p'resentes
estatuto.

Estart.ltos, Parágrafo único .. O, Tneinbro .da
càt~goría 'que pretender desistir de, direitos'

----------

Àrt. 17. -ós associados estão sujeitos às
penahd(l,d(:s' de"suspc~lSã'o e ~e exdus1ío do
~uaciró:sociaJ.
.~i0;' . Serão suspensos os direitos (los
àS'soclados que desacatarem deli.beraçõe~.da
Assembléia Geral ou da Dir~'toria.
~, 2°. S'erâo.excluídos
do quadro social 0$
que. pôr sua ma conduta. profissional ou
pessoal~ por falta cometida
conlra o
patrünonio -moral ou material do Sindicalo,

4

se Çonstiluirem
.elementos
nocivos
à
eri~idade.
S 3'!. As penal.idades serão impostas pela
.Direrol'ia.
~ 4". Com exccç,ào das penas decorrentes da
jnadlmplência
da mensalidade
social. a
aplicação
das tJe!1alidades devera
ser
pfcced!da de a.ll;diência, na qual o "associadõ

dispensa; a partir do rcgistrç

poderá aQ.uzir.. por .e$crito, a sua defesa":. Na
.ausência desse n(lmero de inscrição, no

lV - Prirneito.sccnitárih;
V - Segurfdo Se'crétafio~
VI - Priineiro Tesoureiro;,

'Conselho

Regional

procedimento

de

..Medicina

o ato poderâ ser declarado

nulo ..

(~o'. Da pena.l,idade imp:osta. caberá recurso
para.a Ass'emblêia Geral.
S 6°. A simples manifestação da maioria.o.ao'
será base para a aplicaçã'o ,de qualquer
penalidade.
qüal só
cabfmento nos

a

(eru

casos previstos na Lei c neste Estatulo.
~ 7". Para o exercicio da profissão, a
-aplicação das pcnalidaaes não implicará
'incap(lcidade.'a qual só -poderá ser declarada
j)cla autorídad~ cOlnpe.tenLc.
~ 8°. Os associados
que lenhal)l sido
excluídos do quadro social
poderão
reingressar no Sindicato com anuência da
Assembléia Geral. contando novo' prazo de
carência.
ArUS.

O prócésso eleitoraL as..votações, a
bs recursos óbedecerdo
às normas vigentes na ocasião do plei,to, e as
estabelecidas' em capitulo próprio neste
estatuto.
Parági'at"o único .. É facultado ao Siildicato di.':
acordo .tom as ,suas necessidades.:organizar
mesas coletoras itinerantes e/ou de votos pár
correspon'dêncill.

r.asse dos eleitos 'e'

CAPÍTU LO 111
Do Sistí'ma Dir.etivo
Art. 19. O Sistéma Diretivo do Sindicato é
constituído dos seguintes órgãos:
I - Diretoria Geral
11- Executiva da Diretoriü Geral:
~ 1°. A Direloriá Geral será composta por
ale 33 (trinta e u:ês) sócios efetivos,
inclu'idos os: componentes
da Diretoria
.ExecutiHI e Diretores Adjuntos, todos eles,
eleitos- por ocasião d<:,s 'eleiç.õcs' gerais do
'Sindicülo com mandato de quatro anos.
~ 2". Os' 'imegrantes da 'D.iretoria 'Geral
ac.ima defill'idos, constituem um corpo de
dircçao e reprtsentação
sindical sendo.
portanto. de acordo com o Ar!. g'\ aliriea
VIII da Constituição Federal. vedada a sua

d~

SUÇl

candidatura, ate I "(um). ano após o "término
do mandato. éasó'seJa.ni eleitos.
S 3~. A Diretor.ia GerJI será composül pelos,

seguintes cargos:
I"': Presiderife:

prc~,idêndas.
p.crmanente.

S<lllde ~uplcmcntar • .c educação

.Art. 2.0: As A~sembléias Gerais. que 'podem
ser Ordinádas ou Extraordinárias. são o
."órgão su~pr~mo
Sindicato. com p,aderes

do

li - Vice' - Presidente:

dentro dos lint'ites dá' Lei e 'deste "EstatUTO
para tOlh~r toda, c' qU~llqll~r decisao d('
ihteresse social.
'.S l~. Suas deliberações vinculam a todos.

I II - Sê~'f'etario Geral;

'aindlH1Mé.aJlsenres

VII-'SeiundoTesoureiro;
V 111.- oiretorei AQjúntos;"
O);Jndiêatb se.rá adrnillistrado por uma.
Dire,toria,
Exeêütiva
cômpósta
pelos
scguil)têS
cargos:
~n::siâ"cnte. Vice~
preside;n~~. Se<:,rctáh,o Geral, 1°. S:ecretar:io,

s.4°.:

Dl!

disc~rdantes.

.S

'2°.. S.ãó spbemnas n~') resoluções não
co"nlrárias. às h~is vigentes,e a este Estatuto.
,S' 3°. Suas dêliberações; serão tomad,as por
Inaiória" absol"uta' dé vo~os, em relação ao

total

dos

'àssocia:dos.

em

primeir.a

cànvoéação.
.ou ém scgunéla,
sessenta
2°. Secretârló~ [0, Tesoureiro 'e 2°. 'minutos após; por maioria simplc~ de votos
TesoUI:cito:
:em relação: ao lotaI dos associados, "C eri~
S 5°. COlll.:c.xceção da prêsidência. os'demaís' "terceira convocação, umcl hora após, 'por
cargos. ,seri),o ocupados ..conforme. deI iberação
m'aiotia,dos vOtos dos assodados .presenles.
da Diretoria.Geral.
"salvo ,previsão estatutária diversa.
S 60.. Durante. a ..gestão, .0., Presidente -podérá S 4°. A coávoc'ação da Assembl(::ia Geral
criar 'secretarias., especiais. e designár' seus s'erá .feüa por edital
publicado
com
rcspectfvos
coord~nadorcs
dentre
Os antecedência mínima de J (três) dia.s. em
diretores:adj,untos ou associados.
Q,áfio Oficial do Estado ou em jóm~l de
S' 7°. Por delihen.l.ção 'dn .Presidencl~ se.us:. cirçulaç;.1o na base tei"ritorial do Sindicato.
int~grantes. podemo. ler se:us cargos alterados'
.afixado 'nos .locais visíveis'das dependências
em qualq~er momento ..da gestão.
mais
comilmCilte
freqüéntadas
pelos
~ 8°. ~.s.demais "classes de .sôcjos será 'associádos no Sindicato.
gãr'ãntid,~ lima vaga., er:ttre as 33.;da,dire:tor,ia .~:5°. Pddêrão .ainda, ser comunicaaas aos
geral.
'ass:ociados por circularc.s e. outros meios de
-UI - Diretorias, Regiçmais e R~pres:en~ações .:divúlgélÇão.

por local de trabálho.
Pãrâgr.i(() único. .Q~ integrantes
das; AÍ"~! 21. As AssCh'ibléias são convQcada's e
Dire(orfas Regionais. 'Oelegad~s .e das, :dirigidàs pelo O:in~lor Presidente, auxiliado
n::prest;ntações .por local .de trabalho .. porqu,~'
éxercent~s de éárgos d~ direção.
.dç
repr'esentação'siridjcal.~~ por~aoto. de,;acQr~º;
com'. o -Art. '8~; inc.iso VIÜ da tons[i~iç'~o
Fedcra.i.:'vedad'a.a Suâ dispensa, a partir cio'.
registro.de suas,candidat.uras, alé 1 (um)'an()
após o. têmlino dos .mandatos, caso sejam'
eleitos.
9°. Criação dá -Ç>irctoria da ,co.ndiç-à,?
feminina para acol~lpanhar 11luta e,m dere~'
da igualdade
gênero e rOlmula~ politic~s
pará a' afitilÚlção da condição ferntnina da$
médicas
e. demais
diretorias
~speciai'?
confonne a neh:issidádc'do Siridicato:
Parágrafo 'único. A Diretoria .Gc"râl"pod~r?:
designar, e.ntre seus' mehibros c' .~iret~rcs

e

*

de

regionais,

seeretários para quc'stôes de:

pelo Diretor Secretario .dó Sindicaló e ou
ÔU:tTO diretor ou associado "ad hóc".
FaljigrafQ único. O que ocorrer na
Assembléia de.ral deve constar ém Ata
circunsranciad.a, lançada ,em livro próprio.
lida., aprovada e assinada no final dos
trabalhos,.pelos .componentes'da Mesa.
Art.
22.
As
Assembléias
Gerais
Extraordinárias
também
poderão
ser
con~-ocadas.
quando
da ocorrência
de'
,moti'yqs graves .. e urgen~.es. obs~rvadas as
"prescrições anteriores e ap.ôs. 'neg?do pedido
'qe:qmv<?caçãQ.peJo Diretpr Presidcl1le;
.1 - pelo :Çonselho Fiscal c pela maioria da
Diretoria;
11 - ou por :29% (vinte por cento). dos

assuntos
juriditos,
interior,
exÍerio~. associados. em. pl,eno ,gozo de seus direitos
co'muilicação. 'foritfaç'ão'e rclàções sindic,ai~;" sociais,
através
de tequcrinlcnto
que
formação profis.sional e residencia m'edica,
espe~Cificará . em detalhe~' os Inotivos da

re'"o~ro>ru""~
.,\l
(j I

~\",iS'1e.),

'convocação.

W

"-.

=

/

t

5

da Assembléia Geral
ExtraordInária quando .reli;]' pela maioria da
Diretori'a. pelo to~selho Fi~cál b'iJ pelos

Art. 23. À._coll\'o.cação

associados., n'ão' poderá se opor Q. Presidente
do Sindicato. que t~matá 'pro\'id~.l1das para
'a sua realização denlro de 5 (cinco) dia~.
contados da eiltrada do rCGueril~1ento na

secretaria.

associados~ da categoria' prolissíonál
representa~os:

.e dos

II - elabor.ar: o' regimento intenlo de'
funcionamehto ,dã diretoria, subbrdinado a

VI - ,autorizar a adrhissão de' empregados

t

tixar seus salários;

VII ,- dél.ibci3r~v<lHdamente com';a .prescnç3
maio'r:ia dos: .seus __
membros. proibida a

-oa

.c~te,çst~tuto e..subt.netê;;io, ao :Presidente;
represeti.tação,-. se;ndó as decisões tomadas
1,11- eiabor~~. os r~gimentos' de. $e~viçús pÇlT maiotia:'sllT!Plê-S dçs votos dos prese.ntes
ncces,sarjqs. s.uoordinados '.a este estatutO ;C. e, rcscryado
ao Direror
Presidente
()

slibmctê.[o ao Rresidente;
IV -' ,:c1.abç>t'a;,o. regimemq int~mo
éónselho
consultivo ,c ,submetê~lo

~xercicio dp voto. de desempate.
do' Parágrafo úni'co. .As. deliberações serJo
ao 'c.on_slgnaçJas em
atas circunstanciadas,
Presidente;
.,
lançadas no. I,ivro próprio e após lidas e
~. 20• Na f31m de convocação
pelo v - regulan,1c]1tar ós. ,devere~. eleiçõe,s c aprovaçi.as serão ac;.s!nadas. no final do
Présidcntc'. fã-Ia-ão. depois de expirado o sistema
de orgàn'izaç:ão dos geiegad~s,
trabal,llo,
pelo
Diretor
Presidente
e
prazo marcado 'neste artigo. aqueles qüê .sindicais, de base e submêtê;.lo ao. 'Secretário .
.deliberaram por realizá-la; com 'audiência do Pres'identc;
órgão cori1petcnt~.
VI - êUlT!prir e tàzcr cumprir as leis ~m .Art. 29. "Compete à presidência.
entre
vigor e' as' detenhinaçõcs .das autoridades outráS. !is seguirit~s atribuições:
Árt. 24. As Assembléias
Extraordinárias
cOlllpeténtes: o 'presente estatuio. bem ~6mo I
c90rdenar
a
atuação
politica.
Lratarão apenas dos a'isuntos p'ara as quais flS deliberações 'sindicais' tomadas pela ãdniinistrativa, 'financeira .e p.atrimonial da
foram convocBdas. desde que mencionados
Asseri1b lé ia '.Geral:
Executiva'c ,da Diretoria Geral,.cumprindo c
no Edital de Convocação.
VII - 'organizar e submeter à apreciação 4~' fazerido cumprir o presente Estatuto e as
~ I<J.' Devera compàtecer
à respectiva
reunião. a maioria dos que a promo"veranl.
.-sob pena'demllidade da.mesma:

Art.

25. Ê de competência

exclusiva

Assembléia Get:ál Extraordinária

da

'deliberar

.sobre os següintes.3ssunm5i:
I - reforma de estaturo;
[I
fusão.
incorporação
desmembramento do sindicato;

ou

\11 - filiação c fundação de Federação ou
Confederação:
IV -'dlssoluçào voluntária dq sindicato.
Parilgrafo (lnic~: Para lOmar. yálid~ as
deliberações'de que tratam os: incisos. I, II ~
111deste artigo. sãO necessários os votos de

213(dois t.erço?) dos assoclados.presentes.
Art. 26. O Sindicato lera um Conselho
Fiscal

composto

de

j, (três)

membros,

Assembléia Geral. anualmente. lim relatói:ió!
administrativO': e' de realizações .sindic.iis;
ác.ompánhados
do
balanço
geral
df/

delibei~çOes' das instâncias diretivas do'
Sindicáto;
11
representar
a entidade.
ativa c
c:xercício anterior com o respectivo pâreeei'; passlvml1ente~, em juízo ou fora dele.
do.Conselho ,Fiscal:
podendo 'delegar poderes para.este fim:
VIII - aplicar as penalidades previstás:neste
111,- convocar' e pre.sidir Asscmbléi'as Gerais
estatuto;
c reuniões, da Executiva e Diretoria Geral,
IX - rçunir:.se. cm--sessão ordinária uma v:ez ou designar o Secretário .de J~olftica' Sindical
por mês,..e .extt'aordinariamcntc. 'sem'pre que ,ou outro Diretor.para o mé:imo fim:
o' Presidente, 'a 'executiva da Dji-etor.ia~ ou; a lV -'assinar:a'tiis1 documentos e expedientes
maioria d9~L integrantes da Dir,elOria' Geral .de Sua respohsabilidade~ indu indo 'cheques
'convocar.
'.das cohhis manridas pelo Sindicato. em
X - Ás ~tec!sões deverão ser tomadas por conjunto. com o Diretor'Tesoureiro ou 01ltro
.maioria.de. votos, com a pi'esença mínirrla-de ,Diretor designado;
mais da n~étadc -de seus, .membfps,
V - representar .'0 sindicato nas entidade.s
observadas as demais"iIOt'1n<iS coruiaas I1cslc Si!ldjcais de grau ,superior:
est~tu(O;,
VI - -reprcserihlr o sindicato cUl 'órgãos

tiwlares e 3(três) suplenLes. 'eleitos pela
Assembléia GeràL na forma deste Estatuw,
limitando~se 5U~ competência á fiscalização.

A rto ~8. CÇJmpete
Geral:

dia da Assembléia Geral para esse fim
convocada n05 termos d3 lei e regulallú~.ntos
em vigor.

pre~en~e estatuto;
11 - elaborar documentos d~ rolina para:
f~,ncionament~ do -Sindicato e aten,dimento,

os vice,-pr.esidcmcs das delegadas sindicab
reglonais~
.IX - autori7.aT as despe~as c contas a pag<1r;

aos associados;

X -

pub)icciS tIa area 'd,a saúde .oll de defesa do:;.
interesses dos médicos" podendo delegar t,lis
poderes;
da gestão financeira.
[ -- represe_otar o. Sind!catojudiciaLou'cxtra:..
VII - propor ações 'etetiva:i"qLic resultem na
Parágrafo único. O parecer sobre o B'ahlnçQ jl}diclalmente~, através, de,'qualquer .um de .representaçã_o ,do 'Sindicato 110S Conselhos
Financeiro e a Previsão Orçamentaria com seus component-cs~ p,or designaçào
.do Municipais:e ESJaduai de Saude~
suas sheraçôes, dé\'erá constar da~ordem do Presídcnte. 'O?S formas estabelecidas pelo
V 11.1 - 'desig'nar dentre os diretores adjuntos.

CAPiTULO IV
OH Administração
do.Sindicafo

Art. li. Compete à Diretoria o seguinte:
I - dirigir' o Sindicatü de -acordo com o
presente-estatuto .. admiriistrar o patrimônio
socia'f e promover
o bem geral dos

â

Ex-~qJtiva da ,biretoria-

111 - .r~l.lnirMsc,em ,sess~o~ ordinariamente,
uma y-ez por semãna, com a 'pre.s9nça

-admitir empregados

e fixar seus

,~alários:
XI - verificar freqüentemente o saldo de
miniina 'de três integrantes;
caixa;
IV ~ c1e\egar poderes .de administraç?o .aQ~ xÍl - assinar; Juntamente com o Diretor
Secretário,
ou outro Diretor designado,
diretor~s designados
paI? coordenar
as
contra~os e: dern?is dbcl1n~,-,:nlpscO'nstitutivos
Delcgaciàs Sindicais Rcg!on.a.is:
V - 31ltorlzar'ãs despesa's.e contas a p3:gar;
de obrig~çõçs;

6

XllI - convocar
Dirdoria.e
XIV

e presidir as reuniões de

as Assembléias

apresentar

-

à

Gerais;
Assembléia

Geral

Ordinária:
3) relatório da Gestão;

":""' auxiliar

das sobras 'apuradas

ou

atribuiçÕes;

contribuições para cobertura das despesas
do Sindicato e,o' parecer do Conselho Fiscal:
dro plano anual de :llividades do Sindic.3to e
o respectivo
orçamento
de receita
c

IV -

despesas;
XV - proferir vaIo de dc~el1lp3te;
Art.

30.

trabalho

Ao

11 -

Vice-presidente

e assistir

compete

permanentemente

o

;"in Diretor Presidente:

I-.substitu'indo-o

Gêral

na

na

repl'escntaçào

constitutivos de o~rigações:

em

conjunto com o Presidente:
nas' relações
associações.
e
demais

tniidades proíissionais. d"c acordo cOm :os
interesses do Sindicato;
V - m,jJlllelldo~se inrormado e atualir..ado' no
que ~iz respc.ito li legislação sindicaL
prüfissional c ~tssociativa no illteres'se da
calegoria;
VI - apresentando
à Diretoria
ou ao
Presidcnte do Sindicato. propostas

de ações

que interessem a crl.lcgoria, c ao comum
acordo com as entidades congcncrcs.

e

na

administração

40

valores do Sindic:ato: '
. , "
III -'ser Co.sigilatário pi.incipal dos cheques
e efetuar os pagamentlJs -e recebimentos
autorizados do Sindicato;
IV - dirigir
.fiscalizar os trabalhos da.
tesouraria;

e

V -.apreselltar ao Conselho Fis'cal' bnlancetes
n.lensai"S e um balanço anual;
VI - recolher o 'dinheiro do Sindicato no
Bánco do Brasil c/ou na Caixa EconÔmica
ou bantô designado pela diretoria; c'ofiéntar
.as apli.cações financeiras de acordo. com as
deéisõcs:.da Diretoria;
VÚ - assessorar a Diretoria no planejamento
e organi7..ação das atividades do Silldic<uo e

quando do impedimento

rX -

c dQ

A,rl.

e

Iiscnli7..::tr os trabalhos.

de

da

32. }\o Primeiro Secretário .c-Ompctc,

entre- outl1lS as.sl:guintes atribuições:
1 - substituir o Secretário Gemi em seus
impedlinentos ou quando o mesmo assumir
a presidência:

~
~~.

h,

dos

caixa;
assinar cbl~unlamcnte

dados

e

documentos
Contabilidade

Geral:
XIV -'preparar o orçamento ailual de receita
e despesas, buseado no"s ..planos ele trabalho
estabdecidos
e na experiência dos ano:-;

anter.iores para apreciaçâo da Diretoria:
XV
~ssinar" as contas. balançQs
b.alan'ceics.

juntamente

com

o

e

Diretor

prQvidenciar

demonstrativos

para

mensais,

que

os

inclusive

ba:hmce[cs
da
Contabilidade
apresen[.ados à Di('etoria e Conselho
no devid,o"lempp.;

os
sejam
Fiséál

-, 'inforrn~r.c oriemar o qlladro ..social
quanto
operações e, ser\'lços .do 'Sindicato;
XVIII .:.. prestar ao Conselho Fiscal e ã
XVII

as

Geral

csclarec.imentos

solicitados
e os outros
convenlen~es.
S j<l •. É veçlado'ao Tesoureiro

que

julgar

conserva.r em
se~:poder qualquer qllanli~.
J
S:~o. É vedada ~ sua assinatura' em cheql.JCS e
documentos de crédito exclusivamenle com

o Segundo",Tesoureiro:

1

Art. 35. Aç:.Segundo Tesoureiro çompcre:
J - substituir.o Primeir():Tesoureiro cm scus
impedim~ntos:
fi - auxiliar o Primeiro Tesoureiro IKI
representação ,da adminisrração do sim!icalO:
III -.~ssi"rlar os documenlo!> .do Sindicato em
éonjun~o com 0, Presidente, quando estiver
substit\-findo o Primeiro l~csourciro .
ArL '36.
Dentro
da respectiva
base
territorial. o Sindicato, quando a presidência
.iulgár .o'poitunÇl, 'inst,itujrá_dciegacia .sindic~l
regionai p~ra,melhor prot.cção de 'seus
a'ssoi::iados. Paragrafo
único. Caberá il

Diretoria

Execuliva

propor

regimento

inte~no para fi.incionarne!l1o das delegacias
sind iCais..re~ionajs.

com o Diretor

Preside.nte ...contratos .e. demais' documentOs

IV -" ler sob sua guarda o arquivo:
V - redigir
secrctariít.

Contador

necessârios 'aos regis.tros de

Assembléia
Ar.t. 34~ 1\0 ~riineiro Tesoureiro compete:
I ~.sub.sti!~ir o' Secretârio. Gcral.c o Segundo
Secretário em seus impedim~ntos;
11- ter sob.sim.guarda e responsabilidade os

apresentar a esta; üs .sugestões: que' julgar
convenientes
ao
apriinoramento
adminIstrativo c .ao êxito das opcfaçõês~
VIII - verificar~frcqüentemente o :sa.ldo em

do Presidente

ao

XV]
Art. .3.3~:1\0 S~g,:,ndo Secretário .compete:
I - sUb"stitllir,0 Primeiro Secretário em suas
faltas e'impcdimclltos, auxiliando-o ern"todo.
trahalho de 'Secrelári'o.
() - <)._uxHiar o Primeiro
Secrctári9
llá

Art. 31. -Ao Secretário Cicral.compcte:
I - substiiuir o Vice-presidente
em
impedimc!1,tos ou quando o meSmo assumir
a Pres'idência;
H - assumir a Presidência do Sindicato
V ice-presidente:
I[I
preparar:
a correspondência
expediente do Sindicato;

XIH - detenüillar e coordenar a transrnissiio

Presid'enle;

e

do Sindicató

IV - represl.lnt<lndo o Sindicato
com outros órgfiÇ)s sindicais.
fcdernções.
confcder[lçõcs

livros;

às suas

Sindiçatõ ..

adniinistmção
do
Sindicato,
podendo
inclusive representar
O
sindicato
em
audiências pcrante o Poder Judiciário;
111- assinando documentos

pelos
referentes

assinar, juntamente' c.om 'o Diretor
Presidente., con!ralOs e demais dOClIIl)cntos.

representação

em seus impedimentos;

auxíliando-o

Secretário

responsabilizandq.$c
dQc~J,nel1tos e arquivos

das perdas dc::corremes da insuliciê-ncia das

assessorar

o

de' bir~toria; e .das Assemb'l"éiàs Gerais

b) balanço:

c) 'demollSlrativo's

II

representação
c na administração
.do
Sindicato;
111- secretai;im' e lavrar.as Atas d,lS reuniões

constitutivos dc.'óbrigações;
X. - efetuai. ou detcrfninar os pagametlto"s

e

recebimentos,
responsabiliz3ndo"'se
pelo
.saldo em caixa. dentro dos limites
estabelecidos -pela Diretoria;
XI - .escriturar ou fazer escriturar O
movimento
fino.nceirÇJ;
XII - organizar ou fazer organizar, com
.assessQramento do ,Contador. as. rotinas dos
serviços. contábeis 3uxilia(cs zelando para.

°

que a escrituração esteja. sempre em dia;

Art .. 37. As Dele:!acias Sindicais Regionais
serão cobrdenad~s
por Vice-presidentes
regionais designados pela presidência dentre

os diretores .ádjuntos.

J)\".,,''"''

Arl. .38. 'Compete aO Vice~pres.idente da
DcIcg'aciil Si'ndical R~giorial:
I - rcpreseillar púlitic'amenie o SIMEPAR

"""'ro fu.,

ts ,)

7

li - represel,tar
administrativa~le1lte
o t'2~: TÜ9<:1sU$pensão'.bu"destiwiçao
çle cargo
'SIMEPAR com poderes delegados
pela admini~lr_aiivo:' de.verá ~,~r precedida, de,
presidência:
,notificª,ç,~() que assegure. ao. interessado ',C}.
III ~ promo\'cr a'sindicalização;
pleno dire'ito de:defesa, qbendo recurso'.na
IV - prOlúove-r reuniã'o bimestral
com 0.5 forma,destes, estatutos.'
,
delegados sindic:ais de' base elaborando at-.:l
para ser'remetida,à presidência:
Art. ~l. Nós casqs:.de Diretor nome.ado para
V - ze'!al' pelo patrimônio do SIMEPAR nas fÚ'nções de chefj~ que impliquem
em
sedes regioliais;
.deci~õ~s' qU!lnto 'às' condições de trabalho,
VI - manter relacionamento
c.om outras
ganho ou manutenção: dç emprego
d~
entidades médicas regionais;
Inédico s09 ~Ü3 subordinaçàp. es~e sera
VII - criar banc.o de dados sobre-o trabalho
'afastado enquanto dure .lal.-condi.ção; .
,
médico da região;
'S'lo ..Asubstituiçã9 se dará'úa form'a do que
VIII - pro.mover eventos regionais com '0 :esf<:ibelec'e o prestote estaüito e cessadas as,
apoio dá Diretoria Gçral;
'condi,ções impeditiVas podú4Teocupar:a,seu
IX
manter
relacionamento
com as .caqtõ; 'retomandO' o substituto à cond.i~1o
autoridades .pübliéas;
anter.ior;
X - auxiliar q ,Presidente para gfITantir :a' S' ~". Exéetuam-"se os cargos de chefias,
representação do, SIMEPAR nos Conselhos
advindos de funções ..relativas ao sisfema de
Municipais de. Saúde.
ensino .das .CiênClas' Médicas, oem como',os
cargos ..de chefia 'previstos nos régimentos'
Art. J~.Os rjcl~gados sindicai~ de. bí:lSe ou üHernos, dos .Corpos Clínicos e os' carg.os,
representántes por local de trabalho serão
cj!Je.o médiCo :ócupa,. em ,decorrência.do
\'oto
escolhidos
através de elcição .da qual
dos. futuros subordinados.
paliiciparão C9nl S:Cl! voto os associndos
vjnculados ao local :de trabalho ou do ,Art. 42. A convo'cação .dos suplelltê.s quer
ll1unidpio da respectiva delegacl~ sindical
para Diretoria .. qlier para o Conselho, Fiscal,
de Base.
comp~t~ ...ao Presl<Íente, :ou a. seu .$ubstitufó
S 1°. Coinptte aos' Delegados,Sindicais de le.gal.. Parágrafo único ..Nó) hipótese de.perda
Base:
.90 mandato~. as ,s,ubstituições se ;.farão de

',- representar. pqf'intermédio

da diretoria,

os interesses dos associados da sua base
junto
aos contratantes
do trabalho dos
médicos,
II ~ representar o~ j~leresses dos 3sso<;:iados
jUlHo ao SL\1EPAR.
~ 2~. A Difetúria 'Geral rcgularâ os direitos e
deveres do Delegado Sirldical de Bas~o
oportünidade e' forma da eleição fissim como
I) sistema
de orga'nização da delegacia.
CAPiTULO V
Da Perda do I\{andato e das Substituições
Ar.t. 40. Os nlembros da Diretoria e ~o
Conselbó Fiscal'perderão o scLi mandato "ll()S

casos de:
[
malversação
ou dilapidação
do
patrimônio'Soc.iâl:
11- graVe violação. destes' Estatutos:
III - abandono .do. cargo na forma previsL,i.
no.parágraro ün'ic-odo ultigo 47;,
IV
aceitação
(lU
solicitação
de
lransrerência que i'mporte no afastamento do
exercitio,do cargo,
~ 1.°. A perda do mandato será declarada
pela Assembléia,Geral.

aC9rdo:\com o :que disPQc"os anigo"s.43 e 44
deste estatuto.

Art. 43. Havendo

d~stlt~Jç:a~de
Dircior-ia,

desistê-ncia, renúncia
qual.qu,e-r .mçmbro.

assumirá

cargo. vacante

o,li

da

automaticamente

o

F-is.ca:i,ém,não se pteehdlclldo 'ó(s) cargo(s);
.na forn'ia :po':.artigtl,43. p'odérá o mesmo ser
'substituído por 'qualquer associado Héti\'o
'.em ltàzo de 'seus.'dir:eitos'.sociais.
.Parágrafo
ún-ic'o: O . associado
d~\'erá
co'mP9r, h';lipelo menos do?c,meses: (j qlladi.o
.sqcial efetivo e assumira ,rpós sua eleição
por decisão
majoritária. de Assembléia
Geral, de 'cuja ordem -do dia conste
espedficament~ . -este ponto.
Art, .45. Se 'ocorter a renuncia coletiva du
oirétori.a e' êo~.selho 'Fl.scai e: em não
:hay.~n~!=tsuplem~. o presidente, ainda que
resignatár'io copvocará-,tAssembléia
Gemi a
fim de que .esta .constitua uma Junta
Govern~tiva provisória.
. Art. 46. A luJita GO\'emativa, Provisória
constituíd'a. n'o;' termos. do .artigo 'anreriorprocederá
às diligências
necessárias
à
realização
de' novas
eleiçQes .para a
"ihvestiduni dos cargos de Diretoria
e
Conselho Fiscal, de. conformidade
os
. pres'emes estàtutos ê instrúçõcs em vigor.

c~)Jn

Art. 47: .Nõ càs'o_ de abandono :do cargo .•
pfoccssar~-se-a
na
forma
dos
artigos
áhteriores,
não podendo;
'cntretànto
o
rnembro':da: Diretoria ou do Conselho 'fiscal.
que houv'er abandonado ó cargo. ser eleito
par.a qualq'uCt' mandato de administração
SIndical" ou representação durante 5 (cinco)

:anos.
P.arágraro único. Considera-se

.abandono de

cargo.'3' ausênCia. 'não justificada. a 3 (três)
.reuniõ~'s ,s,ütessivas
da Diretoria ou do
Conselho FisCáJ..

o substituto legal ~previsto
neste Estatuto.
~ I•.•.E~gotad9- -a lis~~ do~ mem1;lros ~a
Diret~ri.a ..s.erão c<?D~'oca~9s9s suplent~s,
Art .. 48~ Ócon'endo faleCimento dc'mem'bros
S 2". As de~istêl1cia,s poder~o ser da Di.retoria ou ,do .Conselho FiscaL
comunjcadas, verbalmentc., mas sempre. em proceder-se-á. na .conformidade dos àfligos
~euniãõ. de, diretoria, !l.a presença de -ao '43.c.44.
menos dois terços dos .diretores .
.S 3°. 'As renúncia~ ~era~. cornunicad<,!-s. p'Çlr
CAPiTULO
VI
escrito, ~o pi-e~idente d.Q Sindíçato .. com
P~ltrimôl1io do' Sindicato

.filmas' rcconhç.cjd.as.
S 4°. Em "se ll:atançlo de renú~l)cia cio
Presidente.do-Sindicato
..sera esta notificada',
igualme;ite
pàr .escr'ito' e co~. firma
reconhccida~ .áo seu. su~st((uto legal que.
dentro. de
(quarenta e oito)horas, r~!Jnirâ
"a Oirerol'ia. pa~a çjenti'ticar o ocçrrido.

48

.Art. 44~ Nos.casos de des.istência"renúncia~
destituiç,ão ou licenCiam~nto de qualquer
integrante clã Diretoria ou do Cortselho

~"

Art. 49. Constituem
o patriinônio
dó
Sindica~o:
.1.- as,contribuições sindicais' compulsórias c
'<1 .assistencial
daqueles que. pmticipam da

ca.tegorill.'repre;::oe:ntada consoante o inc. VJ[I
do artigo 6";
[I'-ao;; contribuições sociais:
I11- as doaççes.e Jegaqos:
IV - os be,ns e valores adquiridos
rendas pelos mesmos produzidos;

e as

8

v - altlgLn:res di,;'.imóveis e juros de titulos e
de depósiros:
VI-

CAPiTULO

-Do Conselho

VII
Fisc:l1

Arto

59.

Serão

tornadas,

por

escrutínio

sec[leto. ás deliberações. da Assembléia
Geral 'c"o"nceriieJites aos següintes assuntos:

as multas e .(~'utrasrendas cvcnfuais.

S' In. As 'imporLúncias das COillribulçôes

Art. 56~ O Sindicato térá ulli Conselho

estipüladas no artigo 15 nrio poderão sqfier
alteraç~o, s~m prévio prOnllnC!<l:lnent~ .da
Assembléia. Geral.
S T..'NeJ;h~Il1;- 'contribuiçiío pqderií ser
imposta
<lOS
associados,
a,léin .das
detennina~'as exprcssamen'te em Lei e no

I - éleiçõe's do' asso'ciado 'para representação

fiscal cOlÍlpostC?de:fJ: (seis) inte'gra~teS,.tTê$
th,ulare,s
três sUjJ:lcritcs, el.eitos pela
~sselTlbléla (jerâl f:leitoral. na-forma des:te";
EStaluto, com mandato de, três 'anos,
e.
compet~ntja
lilhitada ã fi$caliz~Ção', da'

da"respe'ctiva 'CawgÇ>riã"prevista em lei:

e

gc~t_~o.:.fi
!lante ira.

presente Estatuto.
Art.,5.7~ i;\o COllSeiho,Fiscal'incumbe::
Ar!. 50. As despesas do Sindicato, de.yerão
ser regislradas .cm.li\'ro próprio_
Art. 51. A 'administração do patrimônió do
Sindicàto, este' constituído pela totalidade
aos bens que o JilesJ1lo possui. conipete ii

Diretoria_

os

Are 52. Os líiulo's de renda 'e
bens
imóve.is só' poderão ser alienados 'mediante
permissão expressa' da Assembleia Geral.
ém escrutínio secreto.
Al't, 53. Os atos que imporlem malversaç.ão
ou dilapidnção do patrimônio do Sindicato
são. equiparados. consoante o artigo 42 do

Dccrct'owLei n".

J

402. de 05 de julho

I - dar parecer sabrcQ
orçamento do
SindiC.<l.tq para.o' c,xercicio."fínanceiro;
1I
opinar
sobr:e
as
despesas
extraordinârias, sobre os balancetes mensa"is
c ~;obre',o .balanço'a'l)ual;
.

viSto. Parágrafo, único. O parecer sobre o'
balanço .do ;cxcJ.c1eio finançeiro
diye.r.â'
constar da Ordem do Dia 'da Assemblé'ia,
GerálOrdinária:

a

efetiv3111cllte, corr,espondaJTI a essa missão.
Parágrafo ünicü. A importinicia que. houver
em Caixa. corrt-spondcnte ú nrre.cadaçào da
Imp9sto SindicaL será 'recolhida
em uma
conta bloqueada que estará disponlvel ao
sindicato que o \'icr'subs(iniír.

V - pronuncia'mento
sobre
Ttã.b~lho
ou
Dissídiós
Trabalhlstas.

Relações de
Coleth/os.

.irnRedir. OU" (raudar'a aplicação dos preceitos
'legais.
Art. 62~ Não havendo

disposição

especial

contrário, prescreve Cm dois anos o
direito 'pe pleite.~:~a reparação de qualquer
em,

CAPíTULO

Gestão' Fiu'aoceira

de J/~ (três :quarros) dos associadós
quites. o seu patrimônio 'será 'destinado a
l;IlTIl.l inslitulçnà
de benemerênéia social:
juízo da Assemblêia. devendo' ser preferidas
as que beneficiem médicos, sempre que

111~_aljemiçâo'c1o patrimôniO:
lV -, júigameilto dos alos da diretoria,
re'lativQ's' a ,penalidades
impostas
a
'-~ssociados;

exercício fin~mceiro e lançar; .no JTIe.smo:~:eu. pçaticaqos c.om o objetivo' de desvirtuar,

de

mínima

da

Art. (tO. A aceil~lção de- cargo de Presidente.
Seerelári9-Qcra!.-ou Tl'soureir:o f.m Dirctúrii.1
111.
reunir-se
ordinar!ame:nte.
de Sindi,cato 'i~lportard na obrigação d~
prefe'rcnciall"!1entç,~ u'~la ":'~Z por mês e residir na. localidade onde ..o mesmo estiver
necessarialiieme uma vez.a ..cada ?en~es(.rt;Q,U' sediado (DecrctO-lei n' 9.675. de 29-08-46).
extra oidinari amcnte 'quando ..necessário.:
JV - dar parecer s()bre o. ~alanço do, Art. "6L 'Sernb nulos de_pk:nú direi.lá OS.atos'

1939. aos crimes. ctlntra a economia popular.

Art. 54. ,No çaso.de-disso!ução do' Sindicato.
o-que só'.se .dará pi:n deliberação expressá da
Assembleia
Geral.
para
es:se
fim:
'especialmente 'corwocada, t com <1 presença

.11 -' toÍTladà é ~aprovação de contas
DlretOl:ja;'

VJIl

e sua Fiscaliz_ªsao

àto infrii~gen.te de di~posi<.:âo.nela cO[Jdda.

:Art. 5S"A Diretoria compete:
Art. 63: Dentrg dª.~spectjva base ~eITitoriaJ
(
fazer organizar
por coritabilistá
O 'Sin~icato. qu,,:mdo
julgar
0P0l1uno.
legalmenle;habiliiado e'subnletcr entre-3D de instituinl delegacias ou scçqes, para rnelllOr
junho e até 30 de noverhbro- de.-cada ano •..à :prº(~ç~o dos se~s.~ssociaôose da categoria
°As::-ciTibléia Geral ürdinária:- e. com 'Parece~: qu~ fepresenta.
do

Conselho,

.FiscaL

â

proposta

de

'e: despesà para '0
ex-crcíéib- se.guinte •. bem COrno a détinição
órçanicnto

da 'receita

das 'Iàntes de' financiamento,
iJistruções em v'igor:

CAPíTULO IX
Das Eleições
Scção-.l
Norm.as Gerais

"Observadas as_

11 - 'orgariiza-r e submeter
à Assel}loléia
Gera( até --30 de novembro de._cada,.àn9. e
com Parecer- do Conselho
fiscal,
Ul"!1'
relãtórió ,das ,úc'O'rrcnc'i•.Is "dó ano .anterior.
nos terlnos da lei.é'illsttuções,'em vigor, .oe.m
êom"o avrestação -dt:Contas;
((I,-'ao termino do mandato.a Diretbria,-fará,

64. As .. cteiçõ'es para escqJha dos
membro~ da Diretoria Geral. Direiore.s
Art.

do,' 'Conselho
Fiscal e dos
Represeniantés
do Sj!l~i.CàtO
junto'à
Federação' assim como de seus
Art. 55. No caso de dissolução, por ~e achar
respectivos suplentes. serão realizadas no
o Sindicato incurso nas leis que defiilem
prestação
.de con'têl~ de' 'sua gestão' no 'período 'de 60 a 30. dias ,antes do lémlill() do
crimes COIl[~,a p,ersonalidade
inlcmacioi!al,
exercido
financeir,?
corrcspolidente'
mandato expirante.
a csirlJiura e a segW3nça do Estndo .e ordem
levantado para este fi'm, por co'n'tabilista
Pará:?rafo únicó. SerdO reali7.a~as eleições
poJitico-social
Varagrnfo '(mico. Os bens __ legalmente habilitado,- os 'balanços,de Teceita 'siJplefncritar-es "sempre que, por qualquer
após pagas a~ dívidas decorrentes das ~uas e despesa e econômico no livro Diár.io, m'ofivo. vagare'm dois ou mais cargos da
rcsponsélbilidades,
serâo iJl'corporados ao Caixa.(: rendas .próprias. oS'.quais, além da, Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal e
p~trimônio til' C'midades de <fssistênci~) ass'inatura. deste; COIlterá a do Prcsidente e 'n'ãó existirem ma'is suplentes para substituís.ocial, devendo
s.er prC'Íerida.;:; as .que T~so.l,lreiro,
nQ;> termos
da
lei
"c los.
beneficiem. médicos .
regulamentos em vigor.

.

.

Regiona',is,

Delc~gados

9

Arl. 65. O Prc~idente -cio Sindícato é o
responsàvel
pela
convocação.
proc-es$am~nto e realização, .da.s eleições,
ulbendo. aos demais diretores, o dever de
colabóldç;.lo.
Seção 11
DHScOlldiç~cs p'anl \lotar

c Scr Votado

Art. 66. São condições para o.exercício do
direito de voto IHl cJeiç~o sindical:
1 - tcr o associadO. mais de .seis meses de
inscrição no qUílaro socinl do Sindi~ató.e
igualmente' mais de dois ànos:.de exercício

da profissão na -respectiva base' territorial:
II - estar no gozo dos-seus. dir~jtos,sindicai5.
há pelo menos seis meses antes da abertura

do processo cie-üoral.
Art. 6;' .. ~\lem dos' associados. anteriormenfe
menç:ionados' neste estatuto. não podem 'se
candidatar aos cargos administrativos ou de
representação prolissional:
I ~ aqueles que não tiverem aprovada" as
suns contas quando em 'exercicio de cargo
administrativo:
11 - -aqueles que lesaram o pnrrimônio de
qualquer ,associação profi,ssional:

I -:- uso.:'de c-édtlla ünica ..cdntendó todàs' ,a" .Ari. 71. No mesmo .prazo mencionado no
ébapas registradas;aftigo anterior devera ser pub'Jjcado Aviso
11 isóla!11enfo'
do ele"itor em cabine
resumido do Edita'l.
iI.1s1ev~$sá"ve'-no ,m()mento:.da vo(aç.ão;
~ ro. 'O ,àviso resumido será publicadQ, pelo
III - verlhcasã.o da, ame.ntiCidade da cédula
'111enOS limá -vez .. ein jornal
de grande
~nica ..3. vista da~ rubrica,; dos membros da circulação
ou em jornal de circulaç;;jo
mesa coletora;
regional: ,ou ainda, no Diário Oficial do
'IV - 'cmp~cgo. -de urna que assegure a . Estado.

lnviq'labilida,de do voto;
10.
Serà ~rrn iti~
o

*

õ

-2 •. O',avisó:rcsumido 'deverá c-omer:
.-a) nórne'.d'a éntidade sindiCal em destaque:
COITcspondência.
. b) prazo -para. r.egistro de chapas e 'horários
~ '2°.
Não. ~erà pcrmi.tido o \/oto pqr. de':funt'ionamentó da Secretaria:
procuraç~o.
c) datas. horári'6s e locais 'de votação:
d) referência ,aos principais locais onde se
Art. (i9. A cédula única .. contendp (odas as encontranl ,afixados os Editais.
chapas"registradas, ,deverá,ser confeccionad8:
em papel brariCb, opãco e'pouco- abs~rvente
Seção IV
com'tinta preta e tipo's lln'ifórmes:
.Do Registro das'ChapHs
Si":
A cédula'
'llll,ica deverá,
s,e.r

:9

o

voto' por

confeéciona:da de,-maz:1eira tal Q!1C, do1?rada,
resguarde o sigi:.'o 'do vot.o sem 'que" s~jh
lleCl~s-sá.-rio o 'emprego çlcc~}lapara fechá.-.l~.

72. Qualquer profissional 'associado.
i.n:tegrante da .. calegoria r~presentada pe'lá
S'indical~)., .dentre.os enquadrados nos inchas
S '2°, As cha'pas registradas deverão sç:r de.l a IV do 'artigo 13"desde q~e C'sl_cja' em
numeradas
segliidamcnte,
a partir
'do
c.xerçício. profrssiqnal e-em gozo dos direitos
número, I (um).,' obedecendo
á ordem do .sindicais e,cumpra os rcquísitos exigidos' pôr
regisU'o.
estas normas e pda- legislação (::m vigor,
f 3°. As .chapas' 'conterão os nomes dos podérã formar'c.registrar chapa própria .para
candidatos
:ã .Diretoria
Geral,
C0111 a concorrer ao pleito c1eitqral.
IJI-aqueles
que não. estiverem .. pelo menü;s
indicá"ção do candidilto à Prcsidêriciá .. ~ r'. Cada 'chapa d.cvel'á ,ser cornpOSla pejo
há qois anos. no exercício efetivo .da Conselho' Fiscál e Delegados Federativos;
total'dos candidatos efetiyqs e suplentes. da
profissão, dentro da base te.rritorial do 94°. No Voto po(correspblidência,
a.cédula
DiretoH\l. Gc.ral, Conseltlo Fiscal e :dos
Sindicato e cC?ntclTI .com menos
de qLíalro
'~l1ica será ihêluída em sobrecarta.
jâ
Delega~os rçpresentantes do ,sindicarq junlO
ançs de 'assoçiaçjq;
endetetàdã. qüe'ler-á de.ser fechada.
.
à Federação.
IV - aquele~ qu_c forem clllpn:gados
do
S 2°, Urn_ ~csmo candidato não poderá
Sindic:no"ou de associação de grau.superior;
Seção IJI
candidatar-se
~imllltanem~lente
para
a
V - aqueles que nào estiverem .em .dia, com
Da' Cóm'ócação
Diretoda, efer.ivo e suplente, e Conselho
as doze últimas mensalidades al.1teriores ao
Fiséal! -efeUvo e suplentç.
primeiro dia da abcl1ura da data para .t\rt. 7:0., As eleições serão convoeadas_ pelo ~ 3°. Será.' reclisado o registro de chapa que
inscriçao de chapas.
Presidente,
medianle
edital,
'com
não-est'iver cOil1pleta em wda nominata para
~ 1°. É' expressamente
vedada
a an.te.c.cdênCia máxima dc.60 (sessenta) dias e a Diretoria Geral e Conselho Fiscal.
.ArL

reg.ularjzaç-~o do pagamento _para obtenç'ão

mfilima,.de JÔ (trinta) dias antes da dala:de

do direito." ser votaçio:
~ '2°.Será permitida a participação de um a
três médicos iesi.delúes no Sistema Diretivo,
quando nào:s~râ aplicado o inciso 111.

-real.ização dO.pleilO.
Art.73. ü prazo'.para registro de chapas será
S 10. Cópi~ do edital '3 que se re'fcr.e' c'ste :de' 15 (quinze) dias, contados da data da
'artigo qcverâ Sem afixada na sede' ,ia publicação na iinprensII do Aviso Resumido
enti~ade. das deleg,<~cias'ou seções,.
do' Editál ou da afixação do Edital nos locais
~ 2~. cj edit~í ;de convo_cação. das e'leiç.ões antes referidos.
dcver~ contcr-obrigato.fiamenté.:
~
1"'. O "registro
de chapas
far-se.ã
a) d.ata" .horário e 'local de voraçãQ;
exclusivamel1te na secretaria do Sindicato
b) .prazo:pal11 ~egístro ..de"chapás ..e horárió.dc
dos' Médicos
no Estado do Paraná funciol1amemo dwSeçretari<j.;
SfMEPAR.
que fOflle'tierâ recibo da
c) dafas, horários c .. 1.<Ieais da segunda
documentáção apresenlada.
\'o.taçã'o, no caso de ',nenhuma
chapa
2 Para.os efeitos do disposto neste artigo,
cons~gu"ir maior.ia absoJut8
dos ~lOtos rnariterã <lc ,secr.etaria 'durante. o período para:
válidos (metade
mais um) na primejN1 [:egislro 'dê chapas, expe-diellle normal de. no
votaçâ?,,.ou ~inda no. caso
empate:'cntre
minimo.
"OS .(oito)
hÓ'r,as,
devendó
dU~lschapas cpncorrenies:
permanecer
l"Ja sede do Sindicato
dosMedicas no'Estado do Paraná - SIMEPAR

Arfo 68.
A rciaç'ão dos associados
em
condições de votar será elaborada com
tlIHcct::dêncii\ de 10 (dez). dias da :data -da
deiçJo e será nesse mesmo prazo afixada
em "local de tücil acesso. na sede da
êntidade.
para consultas
pôr todos os

interessados

t::.

romecida

mediante

reqllcrimento aos intcgruntcs das chapas. na
raZ,,"1Ode lima pôr chapa inscrita.' Parágrafo
único'. O sigilo do voto será assegurado
medianre as segtiiiúes providências:

*

oe-
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pessoa
habililada
paro
atender
aos
interessados.
prestar
informaç,ões
concemenú~s ao processo eleitoral. receber e
fornecer recibo. .
~ 31'1.O rcqucrimcJ.lto para registro d.e chapa,
tonn.ulãdo'C111 2 (dlla~)vias. sera endereç,ado
::lO Presidente
do Sindicato. Deverá estar
assinado por qualquer dO$ candida~os que
integram
a chapa,
acompanhada
das
assinaturas de. /lO 111írJimo. 1% (um por
cento) de sócios da entidade. Es[e número
será
lemlccido pela entidade
até 60
(sesscnta)'dias antes das eleições.
S 4°. Os. candidatos à eleição da Diretoria.
somente poderão participar de uma chapa.
AI.t. 74. O registro da chapa sera requerido
ao Prcs'idcntc do Sindicato por qUiJlquer
candidato
clela integrante
e scr.l inSlrtlído
com l)S seguintcs:dtlcumentos:
I - ficha de qunlilica.ção. segundo modelo
aprovado p~la diretoria do Sindicato;
11- prova de que o COncorrente COnla com
mais de dOIS anos de cxercicio da profissâó.
ou de colação de grau;
111 - que seja ha ll1ais_ de 12 (doze) meses
associado do Sindicato:
IV. comprovante d.c re:sidencifl.
1°. Não 5~râ aceita ficha de qualificação
qUL' não esteja preenchida com todos os
dados especilicados. sob pena ~je exclusão
da chapa do respectivo candidato.
~ 1". O requ~rellle j untarâ ao I'equerimcnto

,*

duas cópias' deste e da documentação

qll~

o

acompanha.
~ 3"'. O Presidenlc do .Sindicato cntregará ao
requerente recibo comprovando a.entrega do
requerimento

c documentos.

S ~(>. Será indeferido o registro lia chapa por
in:iuriciência
dI,.' dúcumenraçào
ou por
inc.!egibilidade
de, candidalOs.
ate o limite
estipulado no artigo 75. inciso IV.
5". Será aberto
chnpa poslulanlc, o prazo
dc 48 horas para suprimiras irreg.ularidades
ou substiluir 0$ candidatos in~l.:gíveis.

*

a

compor
todos os .cargos
administração da.entidadc.

efetivos

da

Art., 76. En~eli'adô o prazo par:a registro de
chnpí!.
o
Pre~iqehte
do
Sin'dícato
prO\'iOellC.iará lavralUra da ata, a qual deverá
fazer
menção
a
todas
'as
chapas
apresentadas, discriminançJo todos os nom~s
ncbs J'ncluidos e os, cargos que poderão
ocupa~; e esclarecendo ainda aquelas cujos
registros foram deferidos e as que. tiveram o
registro
recusado.
Mcncionan'l
a'inda
qualquer
prOtesto
que venha a ser
formalizado.
~ I~: No praio".de Ti (setenta e duas) horas,
o Presidente. fará publicar a relação nominal
das chapas registradas . .pelo ri1csmo ,meio 'de
divulgação já utilizado
para O .editãl de.
con-";'oc~ção_da eleição. e declarara aberto o
prazo 'de: 5 (cinco) dia-s para 3 impugnação
de candidaturas.
'
S 2°. Ocorrendo renúll.cia formal de
cahdidato~ após" o registro da chapa, o
presidente .afixará 'cópia des~e pedjdo em
quadro de aviso para corihccill1entõ
dos

assoc'iados.
~ 3°:. A chapa de' que fizerem parte
candidãtos, .renunciantes poderá concon'cr
desde que .05 demais candidatos sejain ern

número .suficiente para prec.ncher' os c'argps
da Direforia Geral e,do.Conselho

Fiscál:

A rt. i7; Encerrado o .pmzo. sem que tenha
havi'do registro de chapa'. '{l Pi'esidentc
dentro dé 48 .hiuare'nta
~. oito) .horas.
p~ovidenci<mi ..nov'a .convocação de elC'içõcs.
Parágrafo
único._ Havendo ar.eoas unia
chapa. 'inscrita o pmcesso
eleitoral 'será
reali7..ado"
em
turno
único
e.
preferencialmente,
a~ravés de votação por
cOlTespü:ndência. ,cabendo .áo Presidelite da
Me.sa .Eleitoral. depois da ,devida a.puração.a
~clall1ação dos. eleitos.
,I\rt. 78. Q..Sindicato dos Médicos no Estado

do Paraná'SIMEPAR
fomecerá 'aos
Ar!. 75. Ú registro de c,hapa também será candidatos,
individualmente.
corhprovante,
negado qllalldo:
do registro de candidatura, no ..prazo de 24
I - não cumprir o disposto no caput e /lOS.. .(villt~ e qUa!ro) hóras e CO,l1iUI1ICará, pô'r.
incisos J a IV d(l.artigo anterior;
csctitç~ .às empresas
,empregádôras,
no
11 - for apresentado
fora do prn7.0 previsto
meSmo prazo. o dia ê hora do pedido 'de
no edital de convocaçào das eleições;
registro da e-andidatura'de,scu cmpi'egado.
111
não
estiver
acompanhado
da
documentação neccssária:
Seção V
IV - depois de excluídos os candidatos., sem
Da impugn:lção.dc candidatura,s.
a dOl:UmCllWçâoa que se refercm 0$ incisos
anteriores. restar número inslifkiente para

Art. 79. Poderão ser impugnados candidatos
integrantes
de .chapa ou toda a chapa. nO
prazo de 5 (Cinco) dias, 'contados do té-nnino

;de.registro,dc,cha'pa.
$ V'. A ililpugllação,

que somenle poderá
versar sobre as cauSas de' inelegibilidade
.previstas
na legislação
vigente
e nos
Estatutos do -Sindicato dós' Médicos. no
E$tado do Paraná. SIMEPAR. será propost;:l
atra\'es
de requerimento 'fundamcntádo.
.dirigi~o .ao Pres'idente
da entidade
c
,el)tr~gue,

c.ontra

recibo,

n(l

Secreta'ria,

por

assoc'iado
em pleno gozo de d-ircitos
sindicais.
2°' No encerramento
do prazo de
impugnação;
lavrar~se~á O competente
"'Termo, .,de Encerr~mento"
em que serão
..consigna9,ªs,
as iJl1pugnaçõcs
propostas.
destacando-se
nomimllmcntc
os

*

h;lpugnante~ e os Impugnados.
~ 3°.. 'Ciendficados -oficialmente,

em 48

(quarenta e o"ilo) horas. pelÇ) presidente. da
.cntidade, o candidato impugnado terá o
prazo ,de 5 (cinco) dias par;] apresentar sua:;
contra.razões.
lnstruído
o processo, o
Pres.id~ntc da entidade
cneam inharíl o
processo, no prazo de j (três) dias, à urna
comissão "de três membros nomeada
preferivelmente
de Comum' acordQ c de
preferência por membros da categor~a.
n
4 .• Chcgan~l.o e.m tcmpo
hábil ao
conh.ec.imento da Diretoria .. u decisão da
Comissào
acima referida. no sentido de
julgar procedente n impugnaçuo cahcni' ao
'Presidente da enti'dade sil~diçal determinar a
afixação. da cópia do' d,cspacho oficial ri o
quadro de avisos, pf.lra conhecimento
de
t<idos .os interessados.
~.5°. Julgada il'nproccdente
a impugnaçuo ou
.não comunicada ô Diretoriil da c-ntidade até
3 (três) dias 'anteS"das eleições. a decisão da
Comissão nOJlli:lada, o candidato impugnado

*

concorrerá

:a

ele.ição

ressalvado

aos

:impugnante.s o direito de recorrer contra a
eleição dos mesll1bs~ no prazo de 15 dil"lS
.após ciêllcia. da decisão;
S 6°. 1\ chapa de que fizerem -parte, os
candiaatos
iiújJugnados. poderá concorrer.
desde .que 'os -demais candidatos preencham
50% dós cargos da Dil'etoria Geral e 50% do
Conselho Fiscal.

Scçilo VI
Da Sessuo Eleitoral de Vot3çilo

11

I - Da coleta de votos
Art. 80. A mesas coletoras. durante a
votação. funcionar50 no período (onfonnc
cdiial publicado. na sede do Sindicato.
podendo
ser instaladas
Outras
mesas
coletoras nas sedes das delegaCias do
Sindicato ou locais de trabalho: Poderão
encerrar. nntecipadanrente. seus' trabalhos se
tooós'os eleitores tiverem vorado.
Parágrafo unico. A critério do Presidente da
mesa eleitoral, e de acordo <':0111 a previsão
CSHHutaria,.sen10 instaladas rilesas coletoras
.itinerantes c dt.: voto por "correspondência".

b) etll caso de falta de. qualquer
dos
mesilrios, o suplente gt5sumirá o lugar;
.c) Cm caso_ de falta çIe dois tT!embr.os
designados, 0_ que- ass~mir <l .presJdência, de.
acordo com o disposto nas alíneas a c' b
deste- :par~graf~~ . qesignará, Aad. ~oé':,_ as
pessoa~ necessárias para completar a mesa.
coletora.
Art.- 83.
'Não poderão ser- nomeados
inembros das mesas coletoms:
I - os candidatos, .seus cônjuges e par~ntes,
ainda qüe por afinidade, a.t~'o segundo grau"
inclusive;
11 - .os membros ,da administração
da
entidade.

com a. declaração
etn destaque:
"Fim
Eleitotal Sindical" .
Art., 87: Os votôs por correspondência.
cmb,ora enviados em tcmpo hábil. só serão
compl!t~dos
se chegarem
às mãos do
presi,d~l1le da mes'a de recepção para VO[Os
por."correspondêtlcia C1té.o encerram_cnto dos
trabalhos desta, devemi() ser Inutilizados
pelo.-presidentc da mesa eleitoral Sem .se-rcm
abeJ1aS
sobrecartas
reccbidns
postt;riü:rmente.

Art. 88 .. _Funciol1<lrá, na sede do sindicato,
mesa
de
recepção
para
votos
ror
correspondência,
cOIl.stituida de
forma
Ar!. 81.
As mesas coletonls de votos
idêntica a das, mesas eoleloras. sob cuja
funcionarão
sob
a
exclusiva
guarda ficarâ a urna destinada a receber as
r~sponsabiJidade
d.e um pn.'sidente. dois
Ârt. 84. 'Somente poderão permanecer iió. .sobrecárfas ,com a de~laração .IFim Eleitoral
mcsàríos c um suplente, indicados pelo
recinrõ ,\ia mesa coletora os _seus mc'mbros.
Sindicãl".
Presidente da mesa eleitoral da, entidad_c. os Jisc.ais designados c. durante, o' tempo
~ 1°. A mesa de recepção insralar-se-j 50
preferivelmente de comum acordo com os necessário '6. 'votação. ó eleitor, Parágrafo
(cinco) dias após a remessa do Illalerial
representantes das chapas concorrenres.
único. Nenhuma pessoa .estranha á direção
referido e- Funcionará no horftrio normal do
I"'. O Sindicato fornecerá lisl'a (ontendo os
da mesa 'coletora poderá imer\iir no seu expediente do Sin~icato.
lIomes
dos, r,esponsáveis
pelas
mesas
runcionamento
durante os trabalhos
de S 2(1. Encerrados os.trabalhos de vmaç-ão pôr
coletoras.
aos
integrantl;s
das chapas
votação.
correspondência.
a -urna será lacrada com a
C(}IlCOiTclltes,
posição 'de papel gomado. rubricadas pel9S
~ 2('. As mesas
coletoras
itilleral1t~s
11
Tramite
da
votnção
pôr
membros- da mesa e p'elos fiscais. fazendo-se
pc-rcorrerão itinerário prc-determinado_, _a corresPQndência
laVrar ata, final, pelos .mesmos assinada. a
juizo do Presidente da mesa eleitoràl da
quai
deverá
fazer referência
às atas
entidade. mediall.te comunicação escrita- aos Art. 85. Findo o prazo _para regü;tro de anteriores' e ao total de
Iltlme-ro de
representantes das chapas c()Ocorrentes.
c-hap-~s, a -secn;taria
Sindicato -remeterá. sobr.ecártas
recebidas.
Em seguida será
~ ](1. Os trabalhos das mesas coletoras
a?s eleitores, 110 prato de 5 (c-inco) :lIias, procedida' a e"ntrega ao pn::sidente da mesa
poderão' ser acompanhados
por fiscais
circular
informativa.
do
pleito,
com 'apuradora;
de todo o material utili7.ado
designados
pelos caildidmos.
escolhidos
insÚuç-ões para a -votação c devolução- da durante_a votação. mediante' recibo,
deiltre os eleitores. na proporção de um cédula. ,0 pacote eie!toral contem_. :a-cédula
fiscal pôr chapa registrada.
de votação, dois envelopes" sendo um Art .. 89. A utilização do si~temn de votação
Art.
82. As mesas
coletoras
serão
completamente
branco c outro maior, jã. por
correspondência
.não
exclui
a
constituídas atê 15 (quinze) dias antes' da selado"
e
.endereçado
ao. sindicato,
possibilidade de instalação de mesa coletora
dma da eleição, e sc.r.lo-.instaladas até quiilze acompanhados do certificado eleitoral Ou comum na sede da entidade e em suas
minutos antes da hora marcada para:O inicio
ficha dc ..identific.ação do eleitor.
delegaCias ou Secções.
da vOiàÇào.
~ 1'1. Os mesários substituirão o .Presidenle
Art. 86. O eleitor. de p_o?sc do materl~i a 111- Qa tramitac;~o da votllçào
da mesa eolelom. de modo que haja sempre
que se refere o' artigo ant:erior procederá da
quern responda pcsso'almente pela ordem e seguinte forma:
Arf. 90'. Os trabalhos de coleta de votos
regularidade do processo eiciroi'ul.
I .- Assiriai'à. a .ficha de idcntific?ção ou poderão: ser acompanhados
por fiscais
~ 2". Todos os membros da mesa coletora
certificado
el.citoral que se e~contrar:á. credencindos
pelas chapas concorrentes.
deverão ~star prcsemes ao ato de aberturd e preenchido com seus dados pessoa.is;
esc,?_lhidos entre associados o Sindic31O, os
d~ t:ncerramCI1(o da \'otnç<'ío, salvo motivo
11- Ass'inaiará. "no retângulo correspondente
quais apresentarão
à mesa coletora os
de tl:lrI;amaio-r.
da cédula. a chapa de . S\t3 escolh_a, documentos do credenciamento. sendo I
~' ](\. O suplente suhstituirá .o membro .que dobralldo-a c_ inser'indo.a no cnvelõpe eJ~l (uin) -fiscal por chapa. rcgistrüda. Parilgí<tfo
ní'io tiver compareci.do, observando-se:
branco illenor.
único.
A inexistcllcia de liscais não
ll) em
caso de fálta do Presidente.
o 1I1 - 'C610ca"rá a ficha de identificação ou impt:::dir4'.o i~'íci~.dos tra.balhos c a valação.
primeiro mesário assumirá a presidência.
cenificado eleitoral c 0- e-nvelope nH~nor' operando-se
esta. obrigatoriamente,
por
passando o segundo mesârio a substituir (') dentro da sobt\~carta, ou envelope maior.
escruri.nio secreto e observa~a a seguinte
primeiro mesário. com o-suplente assumindo
remetendo-a com registro postal ou com
tramitação:
as funções de segundo mesário;
porte 'pago, ao p-Fcsidcnte da mesa de a) ~a.da e.lcitor depois de identificado.
recepção para votás pôr correspondência,
qLlàn~o
chamado
pela
ordem
de

*
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~lprcsentaçâo, assinará a folha de. votantes e
rccc~('.ni a cédula
única
de\-'idamentc
nlbricada
p.elo Presidente
da mesa e
I1lcsár.ios:
b) a seg,uir. dirigir-se-i
nt~ a cabine
inde\'assável.
onde assinaladl.
no local
apropriado. a chapa de SUl.! preferência.
colocando-a.-em seguida. na Urtl<l, após tê"1a
mostrado aos membros
da mesa que,
poderão verificar sua legitimidade.
selTI
locá-Ia. A uma dt'verá estar localizada junto
aos membros da mesa coletora.
A,'L 91. Os eleitores

cujos

lmpugnndos

s~parado.

votarJo'em

votos

forem

Parágrafo único. No VolO em sepamdo o
eleiror
-colocará a cédula
única.
já
assinalada. dentro de uril envelope .que seni
lacrado c mencionará o nome do eleitor e os
motivos da vot<1çflo em separado. para que a
mesa apuradora possa decidir
SObl:C !1
apuração. Serão tidas comô inexistentes as
impllgllaç'ões quc nâo forem raj-ificadas, por
escrito ..até o..término do horól'Ío de votação.

não conslarem
da lista de votantes.
acordo pelos. COncorrentes. a qual receberá
assinando
lista
própria.
.vótarão
em 3S atas. de instalnção c encerramento das
s0párado. Parágrafo uni co .. 0 'voto .elll" mesas coletoras ele valOs. as listas de
separado será tornado da séguinte forma.:
votantes c as urnas devidnmentc
Iacradus e
a) o presider"!le da mesa coletor.a. cntrégô:i"rá rubricadas.pelos m~sários e fis.cais.
ao eleitor sobrecal1a apropriada para que. ~ .2", A mesa apuradoiá de votos 5cni
t.'le, na ,presença.da mesa., introduza a cédulá
.composta de um se'cretário e dois mesários,
que assinalou. :c.oiocando a sobrccm'ta Il<l .de Ihire .escolha do Pre~idente da seção
uma.
~elêitoral. Sàà -facultada
a cada chapa
b) 'o presidenle. da mesa coletora anotará no .concorrente a .indicação.de. um fiscal.
verso da ;s.obrecarta as razões .da medida.
~ 3<>."O' Presidente procederá
fi le'itura de
para. p.o.steriol' decisão .dQ,Presidentc, da 'mesa cada uma das atas das mesas CCleH'lraS
apuradora.
co'rrespondentes e decidirá .unia ,a uma,. pela
apuração ou 11;10 dos votos tomados "em
A.-(, 94. Na hora determinada. pelo Edital .se'parado.'.
à vista. das razões que os
pl:lra encerramento
d;] voraçã£? ça~ohaj~ no deten:riinaram, conforme se cons'ignoll nas
Tecimo eleit"qres <J v9tm,
serão -es.tç:; sobrecartas.
con~idados
cm voz aIra a ~lltTegar ao
presi.c\ente da mesa coletora seu dçc.umento
Art. 97. Na "Contagem das cedulas de ~tl<.1
de identHicaçã.o, dando~se pross.eguimcnto
urna, o Presidente verificará se os nll111C(oS
aos "traba!hos até que'vote o último eleitor.
c"oincldem' com os das listas de votantes,
Em nâ.o. havendo mais eleitores a votar, os ~ I"., Se o número de cédulas for igualou
trabalhos serão imediatamente encerrados,
'inferior ao. dt:: votantcs que assinarmu a
rcspectiva lista,. far-se-~i.a apuraç'ão.
Art. 95. Tenninada
a votaçãÇ>, sera,lacraqa:3
S 2 Si.' o total d~.cédulas for supcri'or
da
urna, ~demodo que fique iiwiolfJvei e lavrada .respectiva.lista de votantes. proccdcr-se~â à
a .ata dos trabalhos que deveni ser assinada
a.puraçao.
descontando-se
dos
VÓIOS
pelo' pl;esidente: mcsá'ri?s e fiscais.present~s;
atribuíqos à chapa ll1ais.votad~ro nÚmero~de
estes se o pretenderem, que menci_onará:
votos equivalentes.
às cédula~ em exccS-.<;o.
I - nome dos componentes
da "leSa e' .desde que esse número seja inferior à
funções dcsempe.nhada~;
diferença,entre as du~s .chapas mais votadas.
11- hora do início e do ú~nnillo qa votação;
:9. 3". Se. o excesso de cédulas for igualou
111.- noine dos, fiscais credenciados pela~ superior a diferença entre as duas .chapas
chapas: IV - número de cl.citores .que. mais 'votadas. a urna será anulada.
votaram;
~ 41). O eleitor
que tenha
votado.
V - total de 'VOtos em separado, se houver;
Sitllultal1eamenre.
pôr correspondên'cin.
e
V[ - mençào sobre'a existência de prQ.t~stos
diretament~, em q~Ja.lquer das outras urn3S.
ou
impügnaçõcs
'Ou quaisquer
OlJl~aS ~lélll das penalidades estatutárias e civ,is,
ocon'ências'que (,ossam afelar a.validade d'o .terá anula~o,p.seu \'010 pôr correspondência.
pleito eleitoraL
Piír'ágralo. único. O presidente da ,ilesa
Arl. 9,8. Finda .3 apUração. o Presidenle da
coletora fará-entrega 'ao presidente da mesa ~Mesa Apuradora proclamará eleita a c~apa
i.1puradorá;- de todo o material
utilizado
que obtiver. na primeinl votação, maioria
durante a vota.çào.'mediantc recibo,
absoluta, dos votos válidos apurados c
maiorIa .simples na votação do segundo
Seçilo VII
:turno._ f? fará :lavrar ala dos trabalhos
Da Apuração de Votos
clc.itorais.
lU. A .ata mencionará obrigatoriamentc:
A r.t. ~}6. Logo depois de. encerrados os à)dia e hora da abcrtura e enccrramcl.1to dos
trabalhos de .votação, ri sessão de 3;pllraçffo
lrabalhos;
c.leitoral, será .instalada na séde da entidade
b) local :Oll locais em que fUl!cionaralll
as
sindica1..as urnns e os documentos:elcitorais,
mesa:; colet~ras, C?lll os nomes dos
inclusive .p.tas e' listas de votantes
se.tão
respectivos componchles;
entregues_A mesa apuradora para os d~iâõs
c) resliltado
ge cada
urna
apurada,
fins, lllcdiailtc recibo.
esp.eCificando-se
o nllrllcro de votantes.
1" Exercera a presidênCia,
pes50a de
votos
notória, idoneidade, dcslgnada de comum

ao

0

•.

o~

Ar!. 92.
trabalhos. ekitorais da mesa
coletora terão duração mínima de 6 (seis)
horas contínuas, obst:rvudas S~tllprc as horas

de início e de encerramento

previstas

no

Edilal de convocação,
~ 1°. Os trabalhos de votação poderão ser
encerrados ;'llllccipadamchtc
se já -tiverem
votado lodos os ,eleitores constanles da folha
de voração.
~ ]1', Olla~do a votaçào se fizer em mais de
I (um) dia. ao término dos lrabalhos de
cada dia. o Presidente da mesa e-oletof.á.
jUlltall.l~llte com os mesários. ljroccderá
o
fechamento d;] ürna com aposição de tiras
de papel gomado, rubricadas pelos membros
da mesa c gelos fiscais. fazendo lavrar ata,
pelos mesmos assinada.
com menção
expressa do número de votos depositados.
3°.. Ao término dos trabalhos de cada dia
as.urnas permanecerão na sede da entidade,

*

sob gu~nla

policial.

N11 impossibilidade

de

oblcnçiío de guarda policial,
as urnas
deverão fiem sob vigilância de pessoas
indicadas
de
comum
acordo
peJos
candidatos.
~ 4°. O descerramento da urna .no dia da
Cüntinuação da votação .deverâ ser teilo na
presença dos mesários e fiscais. após
\'erificaçdo de sua ülviolabilidade.
Ad. 93, Os deitores cujos votos forem
impugnados e os associados cujos nomes

~\

..

,.

.*.

*

,

/

13

.airibuídos. a'cada cl1aparcgistrada, votos cm
branco c votos nulos;
d) número tOla I de eleitores que votaram;
e) resultado geral.da apuração;
f) proclamaçâo dos eleitos.
~ 2°. l\ Ata Geral da Apuração ser<Íassinada
pelo presidente. demais membros da mesa,c

fiscais.
Art. 99. Encermdos os, trabalhos. a mesa
apuradora
proclamará
a chapa
eleita.
mencionando.
nominalmenle.
na respectivã
alll. $ClI$ integrantes.
Art. 100. Se o nlJmero de valOs das umas
anulil~Ja~ for superior a difere.nça entre as
duas chapas nwis votadas. não haverá

proclalllação de eleilos pela mesl:l.apurndqra,
cnbcndo ao Presidente da entidade rea'lizar
('Ieições suplememares. no prazo max.imo de
1:5 (quinze) dias, limitados aos eleitores
constantes da lista de votação das limas
anuladas.
Art, IQL
Em caso de cl1~pate e!l1rc 3S
chapas mais vOladas. realizar-sc-ão nov:as
eleições 11() pr:lZO de, 15 (quinze) dias,
limil~das as chapas em questão.
Ar!. 102. A.fim de, ass.egurdr eventual
recbntagclll de votos. as cédulas apurad;:ts
pennaneccrào sob a.guarda do presidenle. da
mesa apurndonl até a proclamação
final do
r'esultarlo da é[ciçào.
Se~)jo VIII
Das Nulidades e da Vacância
Administração

ser .realizada nova .cleiç;[lo dentro de 6 (s.eis)
111es.cs~
Art. 105 .. S.erá amilada !J c,!cição quando.
mediante recurso formalizado nos lermos
deste Estatura, ficar cO~lprovado:
I - que fbi realizada em día, hora e local.
diversos dos designados no Edital da.
Convoçação"~ OLl~ en~~rradH a coleta de v.otos
antes da h.ora 'detêrmiltada.
sem .que icnham

Estatuto;
IV - ',que não foi' cllmp'rido qllalql;ler dos
prazos

essen.C"iais

esmbêlecidos

neste

Estatuto:.'
V -.que não foram c"umpridos

OS pnicéiws
legais ap.1icáveis,
Parágr<jJi:r único. A anulação do voto não
implicará na anulação da :urrÜI em que .a
ocorrência se verificar. De igu3'J forma;.(l
emulação. dn urna. n8u importará na anulação
da elei.çào. salvo o conti.cjo no 3rtig'o 100.
Ar!.

106. A

invocada

nulidade

não

poderá

ser

põr quem lhe tenha dadé causa. e

nem aproveitará ào seu responsnvcl.
Art.
107. SerUo anuláveis
as .eleições
quando comprovadamente ocorrer v.ício que
cornpromcra SU~ 'legitimidade.
Art. lOS: A Ilulidp.de o~ anulabilipade da
eleição
serâ
declarada
pel.os órgãos
COlnpetellles.

Art. 103. A ~leiçi'lo será anulada :se no.
primeiro turno de votilÇl'iO íl soma dos votos
hrancos e nulos. for superior ao número de Art. 109. Anuladas.as elciçôcs, outras serão
votos válidos.
corwo.cadas no, prazo de_ 30, (trinta) dias 'a
Pai.agrafo único. Em C3S0 de Jio\;a elciç.ã(J .contar
da
p.ublic3ç.ào
do
despacho
perniancccm os lllcsnios 'critérios. a exceção
anulatório.

Art. 104. Ocorrendo n hipôlese do artigo
anterior, o Presidente -da entidade. no
de 48 (quarenta e oiro) horas> convocará
Assembléiu Geral que declarárá a vacüncin
da administração a pal1!r do término do
mandato dós membros em excr"cício. e
elegerá jUllia Governativ3 e um Conselhô
Fisc..11 para a entidade .. escolhidos d('lltre

prazo

elementos integrantes.da

categoria. devendo

~f-zr

Art. n:i. Ü processo eleitoral será form~do
em dL!as vias; c9nstituída a primeil'a dos
documentos originais.

Art. 113. SãÇl.'peças es.~cl1ciais do processo
eleitoral:
vaiado .todos os eleilOrcs constantes da folha 1 - çdital ~ folha qe jornal que publicou o
de votaç.ão;.
avisoTcsumido da convocaçao da eleição:
11 .- que foi realizada ou apur"ada perante
.11- có.pias dos requerimentos do regisiro .de
mesa eleitoral não consrituída de .,t;lco~'do chapas ê as respectivas fichas de inscrição;
COlll o estaDelecido ilO presente Estatuto;
III - qualificaçfio
indi.\;idual dos ,candid(ltos
11I - que roi preterida qualquer, das e ..demais.dóclllllentos de idemilicaçi'io:
(úrmalidades .essenciais estabelecidas neste '.IV - exemplar do jornal que publicou ,1

da

do capm acima. considerando-se eleira a que
obtiver mnioria simples dos voros.

Art.
111.
Ao Presidente da entidade
sindical
':incumbe
ielar
pelo j)rocesso
eleitoi.al.

Art. 110 .. Se por qualquer motivo.)nclusi'vc
decisão judicial, não for possível realizar a
eleição 'na data prevista. a diretoria em
excrcici6 terá seu !nandato .prorrogaço afê. a

passá.d'os eleitos rio

flaVO

pleito.

Seção ,IX

.Do Processo

Eleilor::tI, c cJos .Recursos

re'lação dás.chapas regjstradas:
.
V ,- cópia' dos expedientes
relativ<,l$ ti
composição das mesas eleitorais;
VI - relação dos sócios em condições de
votar;
VII-.lista de votação:
VIII- atas das Sessões Eleitorais de Yota.çuo
.e de Apuração.dos Votos;
IX - exemplar da Cedula Única'de Votação:
X-:- cópia 'das impugnações. e dos recursoS e
respectivas contrn-nlZÕcs:
XI - ata .da reunião de. Diretoria que
distribuiu os'cargos de direção:

.X J [

~ ter'mos

de Poss'e:;

Pm:lgratb único. Não interRosto recurso. o
.proc.c5s0' eleitoral será arquivado na sede dn
entidade.
Art. 114.
O praZO: para interposiçfio dl'
recurso .será de 15 (quinze) dias, contados da
data da realização do pleito.
~ 1°. Os. recursos serão propostOS por
.qualquer associado em pleno gozo de seus

dircit'os.sociais.
~ 2°. O' recurso e os documclllOs dti prova
qlje o ~companhall1 se-r<'Ioapresentados em
duas yias. na, Secretaria. da entidade sindical
confra-I'ceibo,
e, juntados
os originais <i
primeira
via do processo
eleitoral.
A
scgunda.

via- do recurso

e

dos

documentos

que '9. acompanham
serão entregues ao
.Tecorr~do para que este apresente suas
contra.razões.
~ 3•.•.'Fin.do.o prazo estipulado, rcc.cbidas ou
não as contra-razões.
o Presidenle Jl1
entidade sindic,ai, no.prazo improrrogável de
3.(três) dias. prestará.as informações que lhecompetir e. publicará no DOE ou em jornal
de grande e-irculação os resultados
da
ele\ção.
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Art. 115. O recurso l1ão suspenderá a pos.se
dos eleit()s. salvo se pn;n.'ido, e comunicado
oficialmenle G entidade antes sua ocorrén~i!l:.
Paràgrafo único. Se o recurso versar sobre
illt'lcgibilidi1de
de c<lndidmo
eleito,
o
provimento não, implicará na suspcnsilo da
posse dos di:niais. exceto se o ilúmero destes
for superior a 50% da Direção Genil ou 50%
do CÜllselho Fiscal.
Art. I ]6. Alem da providência cons.tante no
artigo 78 deste Estatuto. a entidade sindicâl
deverá comunicar à empresa. por escrito. no
prllzo de 24 (vinte c quatro) horas após a
eleição c ppssc .do empregado c ou prestador
de serviços.

Art. 117. Os prazos Constantes do presente
Estatuto 'serào computados
excluindo o dia
{!() começo e incluído o do vencimento.
que

I] I -de Ata~ de Reuniões da Di.retoria:
IV - de'.Atas d.o Conselho Fiscal;
V - de presença dos. associada? .na'>
As.sembléias G~rai~:
VI - outros. flscais:c.-contábeis, obrigatórios.
Par4grafo .-únjc~, É facultada n. adOção. clç
livros de folhas.soltas ou fíçhas: e o registro

poderá ser fe!to
informatizado.
Art.

i22. No

cair

e.1ll sábado.

domingo

nacionalidade.
associado;

comribuido

livro

de

MairJ~ula,

os

profissão

c residência

do

11- a data de sua admissão e. quando for b
casO. ri de sua dc.inissão, elil'ninação ou
exc.lusão.
CAPíTULO XI
DlSPOSIÇÔES
GERAIS
TRANSITÓRIAS

para

a prática

do ato

pelo ,menos 2/3 (dois terç<;Js)dos associados
quites"
em
primeira
convocação,
em
segllnda~cónvocação pela .maioria dos sócio::;
presehtcs
e em terceira com qualquer

numero de.prescn"lc"s, cabendo a Direroria da
Entidade .súbmcter as alterações ~ aprovul;âo
da, autoridade competente.

eleito cm assernblÓia geral eleitoral, com
mandato de quatro.mios c constituído 'por 25
(vinte c cinco) associados com reconhecido
trabalho em prol. da lúedicina e na.defesa do

Art. 124.

poderá

.

[)'iante da~ .altera.çõcs produzidas_

e

processo

do pleito.
125. O Sindicato

,dos Mêdicos

no

Estado do Panmü se empenh"ri.Í pela criaç110
dos seguintes fundos:
possuir

I - de M<lLritula:

11-- de Atas das AssclTIblclas Gerais:

------

do

artigos 45 e 46, do Estatuto, valendo laS
demais çjisposiçoes eleitorais.
S '2°.. Os prazos dos artigos 64 c 70 passam a
lluir, levando. em consideração a antecipação

I
AI'f. 121. O Sindic:uo dev~
~cguil1tes livros
registros:.

antecipação

eleitoraL
~ j"(l. Não se apJica neste caso o conlido nos

Ar.t.
CAPiTULO X
LIVROS E REGISTROS

ocorrer

~-------

os

...f~ndo

Prcvidc.T1ciárío

medicas

.de.

Solidariedade

de Amparo

Sócio::.

e "Pecúliú

familiares;
11- fundo ~éAssistência J.udiciár'ia;
e Sell'S

c

o' aprovar c só poderá ser.-rcformado pur
uma Assembléia
Gcr~1 parl;'! esse flln
espcl:ialmentc c~~n\'o~~da, estando prescnles

Ari. .l23. O Sil,dicato dos Méditos .'110
Est~do do Paraná cstabelec'erá estudos' para
um Conselho t.onsultivo., o qual deverá 'ser

pelo. present~. Estatuto e COm vistas a_
adcqu3ção do~calendário da próxima .gestão

A rt.
120. Constatada
a irregularidade
pr:aticada por qualquer di~tor.
ficsm os
demais obrigados :\ lOmar as providências
necessárias
à
puriição
do
faltoso,
providenciando
ainda
comunicação
às
autoridades
competentes
c o~ alos
neccss~rios às ações cíveis de reparação de
dano. se forelll cabíveis e criminais para
apuraç..9ú da responsabilidade penal.

Médica

E

por aç~o ou omissão.

faltoso.

Assistcncia

Á.rt '-:26. O presenlc Estatuto etltl"<lní em
vigor na data da publicação do despacho que

e.xe.rcício prqfissiQnal do mêdico.

tenham

de

acima menc.ionados.

:~rt, 119. Cada diretor será o respelnsávcl
Parágrafo
único. A diretoria .executiva
pelos atos que praticar no exercício 'do elaborqrá o regimento interno do conselho
c:Jrgo., A falia cometida par um n~ro s_e consultivo o qual dcvçrá ser submetido à /-.
estende" :lOS ()ulros diretores. salvo se direta
presidência..
'

ou indireullncntc.

fundo

eletr'Ql1ico

sao inscritos
Rõr ordem
crOllolôgica de admissão. dele constando:
J
o nome, idade, estado tiviL

ou

Art. 118. A.s atribuições c providências
relativas
ao
processo
eleitoral
cuja
.(.'olllpeténcia $cja do Presidente da entidade
sindical
passarão,
na
sua
ausência.
automaticamente, à responsabilidade de seu
substituto legal Ou Presidente da Juma
Gnvernmiva.

meio

associaâos

será prorrog.ado para o primeiro dia útil se o
vencimento
feriado.

pôr

111 -

Qdolitológica;
IV - fúndo de. SOCorro por cessação de
gm; ho~.e In -decorrénc ia :de. 'p~lra Iisaçõcs.
Parágrafo. único; A diretoria
éXccllti.va
eIa60r~rá o. regimento interno do:s fundos

para

.Sidoll Mendes OIÍ\'eir,
Diretor 10 Secrctill"Ío
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