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CAPITULO I 

DO SINDICATO 
 

SEÇÃO I 
CONSTITUIÇÃO 

Art. 1° - O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Icapuí, é o órgão 
classista, de massas, autônomo e democrático, constituído para fins de defesa 
e representação legal da categoria profissional dos Servidores Públicos, na 
base territorial do Município de Icapuí, Estado do Ceará e tem como sigla 
SINDSERPUMI. 

Art. 2° - A representação da categoria profissional abrange os servidores da 
Prefeitura Municipal de Icapuí, Câmara Municipal de Icapuí, autarquias, 
Fundações, e todos os órgãos públicos do município de Icapuí devidamente 
concursado e legalmente estabilizado, bem como, os prestadores de serviços. 

Parágrafo Único: Os prestadores de serviços só poderão usufruir direitos de 
associados do sindicato durante o período de contrato. 

SEÇÃO II 

PRINCÍPIOS 

Art. 3° - Constituem princípios do Sindicato:  

a) Lutar pelos objetivos imediatos e históricos dos trabalhadores tendo a 
perspectiva de uma sociedade sem exploração, onde impere a 
democracia política, social e econômica. Seu princípio fundamental é a 
defesa intransigente dos direitos, reivindicações, interesses gerais ou 
particulares dos trabalhadores, bem como, do povo explorado; 

b) Reger-se pela mais ampla democracia em todos os seus organismos e 
instâncias, garantindo a mais ampla liberdade de expressão das 
correntes internas de opiniões em complemento a uma férrea unidade 
de ação; 

c) Defender a unidade da classe trabalhadora, representando-a com 
respeito absoluto pelas convicções políticas, ideológicas, filosóficas e 
religiosas. O Sindicato tem como tarefa avançar na unidade da classe 
trabalhadora e não na cooperação entre classes sociais lutando por uma 
independência econômica, política e organizativa; 

d) Orientar sua atuação no sentido de fortalecer a luta e a organização de 
base dos trabalhadores nos seus locais de trabalho; 

e) Combater o corporativismo e o assistencialismo; 

f) Lutar pela autonomia e liberdade sindical; 

g) Garantir independência de classe trabalhadora com relação aos patrões, 
ao estado, aos partidos políticos e aos credos religiosos; 

h) Unir-se aos movimentos populares da cidade e do campo; 



 

 

 

 

 

i) Solidarizar-se com todos os movimentos da classe trabalhadora e dos 
povos que caminham na perspectiva de uma sociedade livre e 
igualitária. 

SEÇÃO III 

PRERROGATIVAS E DEVERES 

Art. 4° - Constituem prerrogativas de deveres do Sindicato: 

a) Representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os 
interesses gerais de sua categoria e os interesses individuais de seus 
associados; 

b) Representar a categoria nos congressos, conferências e encontros de 
qualquer natureza; 

c) Celebrar convenções e acordos coletivos; 

d) Eleger os representantes da categoria; 

e) Estabelecer contribuições a todos aqueles que participam da categoria 
representada de acordo com as decisões tomadas em Assembléias 
convocadas especificamente para esse fim; 

f) Colaborar, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos 
problemas que se relacionarem com sua categoria; 

g) Impetrar mandato de coletiva; 

h) Instalar subsedes e/ou delegaciar sindicais, nas regiões abrangidas pelo 
sindicato, de acordo com suas necessidades; 

i) Filiar-se à Federação do grupo e à organizações sindicais, inclusive de 
âmbito internacional, de interesse dos trabalhadores mediante a 
aprovação da Assembléia dos associados, preservando seus princípios; 

j) Manter relações com as demais associações de categoria profissionais 
para a concretização da solidariedade social e da defesa dos interesses 
nacionais; 

k) Colaborar e defender a solidariedade entre os povos para a 
concretização da paz e do desenvolvimento em todo mundo; 

l) Lutar pela defesa das liberdades individuais e coletivas, pelo respeito à 
justiça social e pelos direitos fundamentais do homem; 

m) Estabelecer negociações com a representação da categoria econômica 
visando a obtenção de melhorias para a categoria profissional; 

n) Constituir serviços para a promoção de atividades culturais, 
profissionais e de comunicação; 

o) Estimular a organização da categoria por local de trabalho. 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

DOS ASSOCIADOS – DIREITOS E DEVERES 

Art. 5° - A todo indivíduo que, por atividade profissional e vinculo empregatício 
ou abrangido pelo artigo 2°, ainda que contratado por interposta integre a 
categoria profissional dos funcionários públicos de Icapuí nesta base territorial, 
é garantido o direito de ser admitido como associado do Sindicato. 

Parágrafo Único: No caso de ser a admissão recusada, caberá recurso à 
Assembléia Geral. 

Art. 6° - São direitos dos associados: 

a) Utilizar as dependências do Sindicato para atividades compreendidas 
neste Estatuto; 

b) Votar e ser votado em eleições de representações do Sindicato 
respeitadas as determinações deste Estatuto; 

c) Gozar dos benefícios proporcionado pelo Sindicato; 

d) Excepcionalmente, convocar Assembléia Geral; 

e) Participar, com direito de voz e voto das Assembléias Gerais; 

f) Os direitos dos associados são pessoais e intransferíveis. 

Art. 7° - São deveres dos associados: 

a) Pagar pontualmente a mensalidade estipulada pela Assembléia Geral, 
que será descontada mensalmente no contra-cheque; 

b) Exigir o cumprimento dos objetivos e determinações deste Estatuto e o 
respeito por parte da diretoria às decisões das Assembléias Gerais; 

c) Comparecer às Assembléias Gerais e reuniões convocadas pelo 
Sindicato e acatar as suas decisões; 

d) Votar nas eleições sindicais; 

e) Zelar pelo patrimônio e serviços do Sindicato, cuidando da sua correta 
aplicação. 

Art. 8° - Os associados estão sujeitos à penalidades de suspensão e de 
eliminação do quadro social, quando deixarem de comparecer a três 
Assembléias Gerais, consecutivas, cometerem desrespeito aos Estatutos e 
decisões do Sindicato. 

Art. 9° - As penalidades serão determinadas pelo Conselho Deliberativo e 
homologadas em Assembléias Gerias convocadas para esse fim, na qual o 
associado terá o direito de defesa. 

Parágrafo Primeiro: Julgado necessário, a Assembléia designara uma 
Comissão de Ética para analisar o ocorrido. 

Parágrafo Segundo: A penalidade poderá ser revista pela Comissão de Ética 
mediante deliberação final da Assembléia Geral. 

 



 

 

 

 

 

Art. 10° - Perderá seus direitos o associado que, por qualquer motivo, deixar o 
exercício da categoria profissional, exceto nos casos de aposentadoria. 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DO SINDICATO 

SEÇÃO I 
DAS INSTÂNCIAS 

Art. 11° - São instâncias do Sindicato: 

a) O Congresso da categoria; 

b) A Assembléia Geral; 

c) O Conselho Deliberativo; 

d) A Diretoria; 

e) O Conselho Fiscal; 

f) Representação na Federação; e 

g) As Delegacias Sindicais. 

SEÇÃO II 

DO CONGRESSO DA CATEGORIA 

Art. 12° - O Congresso da categoria será realizado, ordinariamente, a cada três 
anos ou extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocado pelo 
Conselho Deliberativo ou pela Diretoria. 

Art. 13° - O Congresso terá como finalidade a situação real da categoria, as 
condições do funcionamento e desenvolvimento da sociedade brasileira e a 
definição do programa de trabalho do Sindicato. 

Art. 14° - O Regimento do Congresso, será decidido em Assembléia Geral que 
designará uma Comissão Organizativa para auxiliar a Diretoria nos 
encaminhamentos necessários. 

Art. 15° - O regimento Interno não poderá se contrapor aos Estatutos da 
Entidade. 

Art. 16° - A convocação do Congresso incumbe à Diretoria ou ao Conselho 
Deliberativo. 

Parágrafo Único:Caso a Diretoria e o Conselho Deliberativo não convoquem o 
Congresso no período previsto, esse poderá ser convocado por 2% (dois por 
cento) dos associados, que darão cumprimento a estes estatutos. 



 

 

 

 

 

SEÇÃO III 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Art. 17° - As Assembléias Gerais são soberanas nas resoluções não contrárias 
às deliberações do Congresso da categoria e deste Estatuto. 

Art. 18° - As Assembléias Gerais Ordinárias serão convocadas pela Diretoria, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

a) Prestação de Contas e previsão orçamentária; 

b) Definição de pauta de reivindicações e do progresso de renovação ou 
acordo coletivo de trabalho; 

c) Aprovação do relatório de atividades e plano de trabalho do Sindicato; 

d) Assembléia eleitoral; 

Parágrafo Único: A convocação da Assembléia Geral Ordinária será feita 
por edital publicado com antecedência mínima de 03 (três) dias, divulgados 
nos meios de comunicação que atinge a base territorial do Sindicato, nos 
logradouros públicos e sede. 

Art. 19° - Serão sempre tomadas por escrutínio secreto as deliberações da 
Assembléia Geral concernente aos seguintes assuntos: 

a) Eleições de associados para o preenchimento dos cargos previstos 
nestes Estatutos; 

b) Apreciação do Balanço Financeiro; 

c) Aplicação do Patrimônio; 

d) Julgamento dos atos da Diretoria ou do Conselho Deliberativo, relativos 
a penalidades impostas a associados; 

e) Decisões sobre impedimento e perda de mandato de diretores. 

Art. 20° - As Assembléias Gerais que implicarem em deliberação por escrutínio 
secreto serão convocadas com fins especificados. 

Parágrafo Único: Nada impede que as Assembléias convocadas em fins 
especificados tratem de outros assuntos gerais. 

Art. 21° - As deliberações das Assembléias Gerais serão sempre de maioria 
simples dos associados presentes, salvo as exceções deste Estatuto. 

Art. 22° - O quorum para instalação da Assembleia Geral será de: 

a) Com um terço dos associados em gozo dos seus direitos em primeira 
convocação e dez por cento dos sindicalizados trinta minutos após a 
primeira. 

Art. 23° - A Assembléia Geral Eleitoral e a Assembléia Geral que impliquem em 
alienação de bens imóvel serão processados conformidade de regulamentação 
própria deste Estatuto. 

Art. 24° - A Assembléia Geral Eleitoral será realizada trienalmente na 
conformidade com o Regimento Eleitoral. 



 

 

 

 

 

Art. 25° - As Assembléias Gerais Ordinárias, deverão ocorrer: 

a) Até o final do 1° semestre para aprovação da prestação de contas e 
relatório de atividades no ano anterior; 

b)  Até o final do segundo semestre para aprovação orçamentária e plano 
de trabalho do ano seguinte aprovado pelo Conselho Deliberativo. 

Art. 26° - As Assembleias Gerais Ordinárias, esgotados o prazo legal de sua 
realização, poderão ser convocadas pelos associados, em número de 2% (dois 
por cento), os quais especificarão os motivos da convocação e assinarão o 
respectivo Edital. 

Art. 27° - As Assembléias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas por 
5% (cinco por cento) dos associados, os quais especificarão os motivos da 
convocação e assinarão o respectivo Edital. 

SEÇÃO IV 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Art. 28° - O Conselho Deliberativo do Sindicato será formado pelos membros 
titulares e suplentes da Diretoria, do Conselho Fiscal, dos Delegados Sindicais 
e por membros da categoria integrantes da Diretoria (titulares ou suplentes) da 
Central Sindical que a Entidade estiver filiada. 

Art. 29° - Ao Conselho Deliberativo compete: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto bem como, as deliberações 
da categoria em todas as suas instâncias; 

b) Elaborar os regulamentos dos serviços previstos neste Estatuto dos 
Departamentos ou Assessoria que vierem a ser criados; 

c) Aplicar as penalidades previstas neste Estatuto; 

d) Determinar as despesas extraordinária, não previstas no orçamento 
aprovado; 

e) Criar e extinguir as delegacias sindicais, bem como, regulamentar suas 
eleições, submetendo-as à Assembléia Geral; 

f) Reorganizar a Diretoria em caso de vacância, com a homologação da 
Assembleia Geral; 

g) Decidir sobre as licenças sindicais. 

SEÇÃO V 

DA DIRETORIA 

Art. 30° - O Sindicato será administrado por uma Diretoria composta por cinco 
membros efetivos e igual número de suplentes para cada pasta, fiscalizada por 
um Conselho Fiscal instituído nos termos deste Estatuto. 

 

Art. 31° - Serão eleitos cinco conselheiros efetivos e igual número de suplentes 
para cada pasta da Diretoria. 



 

 

 

 

 

Art. 32° - Compõem a Diretoria as seguintes pastas: 

a) Presidência; 

b) Secretaria Geral; 

c) Secretaria de Finanças; 

d) Secretaria de Formação Política e Sindical; 

e) Secretaria de Assuntos Jurídicos. 

Art. 33° - Compete à Diretoria, decidindo por maioria: 

a) Administrar o Sindicato de acordo com o presente Estatuto; 

b) Garantir a filiação de qualquer integrante da categoria sem distinção, 
observando apenas o Estatuto; 

c) Preparar a correspondência do expediente do Sindicato; 

d) Organizar o quadro de pessoal, fixando os respectivos vencimentos “ad 
referendum” da Assembléia Geral; 

e) Analisar e divulgar, trimestralmente, relatórios financeiros da Secretaria 
de Finanças; 

f) Administrar o patrimônio social do Sindicato e promover o bem geral dos 
associados e da categoria; 

g) Representar o Sindicato no estabelecimento de negociações coletivas e 
dissídios; 

h) Executar as deliberações do Conselho Deliberativo das Assembléias 
Gerais e dos Congressos de Categoria; 

i)   Ao término de cada ano, apresentar o relatório de atividades e 
programa de trabalho; 

j) fazer organizar, por contador legalmente habilitado e submeter à 
Assembléia Geral até junho de cada ano, com parecer prévio do 
Conselho Fiscal, o Balanço Financeiro do exercício anterior apresentado 
ainda, o relatório de atividades do mesmo exercício, bem como até 
dezembro, a previsão orçamentária para o exercício seguinte, 
providenciando as respectivas publicações. 

Parágrafo Único: A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, 
e extraordinariamente quando se assim entender a maioria dos seus 
membros. 

Art. 34° - A Diretoria, a seu critério, poderá convocar aos demais membros 
que integram o Conselho Deliberativo para participarem de suas reuniões, 
inclusive com o direito a voto. 

Art. 35° - Ao Presidente compete: 

a) Representar o Sindicato, sempre que necessário; 

b) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria do Conselho Deliberativo, 
da Assembléia Geral e do Conselho da categoria; 



 

 

 

 

 

c) Assinar atas, documentos e papeis que dependam de sua assinatura e 
rubricar os livros contábeis e burocráticos; 

d) Apor sua assinatura em cheques e outros títulos, justamente com o 
Secretário de Finanças; 

e) Orientar e coordenar a aplicação dos planos de Trabalho juntamente às 
Delegacias Sindicais. 

Art. 36° - Ao Vice-Presidente compete: 

a) Substituir provisoriamente o Presidente em caso de impedimento ou 
vacância; 

b) Assessorar o sindicato nas diversas matérias de interesse da categoria; 

c) Representar o Presidente com sua expressa autorização nas reuniões, 
encontros, simpósios e atividades sociais realizadas por outras 
instituições; 

d) Requerer documentos de interesse do sindicato mediante procuração do 
Presidente. 

Art. 37° - Ao Secretário Geral compete: 

a) Implementar a Secretaria Geral; 

b) Substituir provisoriamente a Presidência em caso de impedimento do 
presidente e vice ou vacância; 

c) Secretariar as reuniões do Conselho Deliberativo, da Diretoria e 
Assembléia Geral; 

d) Coordenar e orientar a ação das Secretarias, das Delegacias Sindicais e 
demais setores do Sindicato, integrando-os sob a linha de ação definida 
pela Diretoria; 

e) Zelar pela regularidade dos processos eletivos dos Delegados aos 
Congressos do sindicato e Centrais Sindicais; 

f)  Coordenar a elaboração e zelar pela execução do plano de trabalho do 
Sindicato. 

Parágrafo Único: O plano de trabalho deverá conter ao menos: 

a) As diretrizes gerais a serem seguidas pelo Sindicato; 

b) As prioridades, orientações e metas a serem dirigidas a curto, médio e 
longo prazo pela Diretoria, pelo Conselho Deliberativo e pelos 
Departamentos do Sindicato. 

Art. 38° - Ao Secretário de Finanças compete: 

a) Implementar a Secretaria de Finanças; 

b) Zelar pelas Finanças do sindicato, bem como, pelo seu patrimônio; 

c) Ter sob o seu comando e responsabilidade os setores de tesouraria e 
contabilidade do Sindicato; 



 

 

 

 

 

d)  Apresentar ao Conselho Fiscal os balancetes mensais e o balancete 
anual;  

e) Propor e coordenar a elaboração e execução do Plano Orçamentário 
Anual, bem como suas alterações, a ser aprovado pela Diretoria 
submetido ao Conselho Fiscal e à Assembléia Geral. 

Parágrafo Único: O Plano Orçamentário deverá conter, entre outros: 

1) A previsão das receitas, despesas para o período; 

2) Orientações gerais a serem seguidas pela Diretoria, Conselho 
Deliberativo e Departamento do Sindicato. 

Art. 39° - Ao Secretário de Formação Política e Sindical, compete: 

a) Implementar a Secretaria de Formação Política e Sindical; 

b) Acompanhar o trabalho da Assessoria de Formação Sindical; 

c) Propor ao colegiado de Diretores a realização de seminários de 
formação sindical e cursos por área, objetivando a conscientização dos 
trabalhos do papel político e da função que desempenham; 

d) Acompanhar mediante levantamento de dados, as lutas e 
organizações sindicais de outras categorias, apoiando os 
movimentos de oposição de diretrizes de entidades, cuja prática 
não condiz com os interesses dos trabalhadores; 

e) Organizar as discussões com todas correntes de pensamento que 
atuam no movimento sindical, visando o crescimento político da 
categoria. 

Art. 40° -  Ao Secretário de Assuntos Jurídicos compete: 

a) Supervisionar e acompanhar as ações de natureza judicial ou 
extrajudicial de defesa dos interesses coletivos ou individual da 
categoria que exijam do sindicato; 

b) Empenhar iniciativa de informação e conscientização da categoria que 
tenham por objetivo e conhecimento dos direitos e garantias 
fundamentais e a elevação de grau de exercício de cidadania pelos 
trabalhadores; 

c) Coordenar iniciativas populares de interesses da categoria; 

d) Acompanhar a laboração de Leis e formação de jurisprudência em 
matéria de interesses dos trabalhadores. 

SEÇÃO VI 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 41° - O Sindicato terá um Conselho Fiscal composto de 03 (três) membros 
efetivos e 02 (dois) suplentes, eleitos com a Diretoria na forma prevista neste 
Estatuto. 

Art. 42° - Ao Conselho Fiscal compete: 



 

 

 

 

 

a) Dar parecer sobre a previsão orçamentária, balanço, balancetes e 
ratificação ou suplemação de orçamento; 

b) Examinar as contas e excrituração contábil do sindicato; 

c) Apreciar o Plano Orçamentário anual e fornecer à Assembléia Geral; 

d) Propor medidas que visam a melhoria da situação financeira do 
Sindicato; 

e) Participar do conselho Deliberativo. 

SEÇÃO VII 

DAS DELEGACIAS SINDICAIS 

Art. 43° - O Sindicato, visando a descentralização e a democratização de suas 
atividades, instituirá Delegacias Sindicais nas regiões que integram a base 
territorial, tendo em vista a concentração dos associados e os critérios da 
Diretoria e do Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Primeiro: A indicação de Delegados Sindicais dar-se-á através de 
voto direto e secreto, em chapa com titulares e suplentes, dos associados 
domiciliados em cada região podendo candidatar-se unicamente os que 
tiverem direito a voto; 

Parágrafo Segundo: Havendo renúncia, impedimento ou destituição de 
Delegado, bem como ocorra seu afastamento definitivo da base que o elegeu, 
assumirá o suplente; 

Parágrafo Terceiro: Na hipótese de vacância do cargo da Delegacia Sindical, 
cabe ao Conselho Deliberativo convocar eleições no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias; 

Parágrafo Quarto: O Conselho Deliberativo regulamentará as eleições das 
Delegacias Sindicais. 

Art. 44° - Ao Delegado Sindical, compete: 

a) Juntamente com a Diretoria e o Conselho Deliberativo, representar o 
Sindicato e defender os interesses da entidade perante os poderes 
públicos, no âmbito de sua região: 

b) Participar do Conselho Deliberativo; 

c) Fazer sindicalizações; 

d) Levantar os problemas e reivindicações da categoria na localidade, 
solucionando-os à diretoria ou ao conselho Deliberativo; 

e) Responsabilizar-se pela organização da categoria em suas respectivas 
regiões; 

f) Responsabilizar-se pela implementação do Plano de Trabalho em seu 
âmbito de atuação; 

g) Reunir-se coma Diretoria sempre que convocado; 



 

 

 

 

 

h) Propugnar pela unidade e manutenção da categoria e da base territorial 
do Sindicato; 

i) Cumprir e fazer cumprir as disposições deste estatuto; 

j) Distribuir os órgãos de informações do Sindicato. 

Art. 45° - O Delegado Sindical poderá ser destruído de suas funções por 
solicitação de 2/3 (dois terços) da base que o elegeu. 

Parágrafo Único: A solicitação para a destruição deverá ser fundamentada, 
garantindo-se amplo direito de defesa ao Delegado; 

Parágrafo Segundo: Compete ao Conselho Deliberativo decidir sobre o pedido 
da destituição do Delegado Sindical, cabendo recurso para a Assembléia 
Geral. 

Art. 46° - OS Delegados Sindicais estão submetidos a todos os deveres e 
obrigações dos membros da Diretoria, exceto aos exclusivos de cargos 
específicos constantes neste Estatuto. 

SEÇÃO VIII 

DOS REPRESENTANTES NA FEDERAÇÃO 

Art. 47° - O Sindicato poderá ter dois (dois) Delegados representantes, junto à 
Federação, eleitos juntamente com a Diretoria na forma prevista neste 
Estatuto, com igual números de suplentes. 

Art. 48° - Aos delegados representantes compete representar o Sindicato junto 
à Federação a qual é filiado. 

Art. 49º - Os Delegados Representante junto à Federação, como os suplentes, 
integram o Conselho Deliberativo. 

SEÇÃO IX 

DA ENTIDADE DE GRAU SUPERIOR E DE GRAU MÁXIMO DE 
REPRESENTAÇÃO SINDICAL 

Art. 50º - Tendo em vista a comunhão de interesses de classe e o 
fortalecimento da organização da classe trabalhadora, o Sindicato buscará, 
necessariamente, vinculação (política e orgânica) junto a entidades de grau 
superior e de grau máximo de representação sindical. 

Art. 51° - Compete à categoria decidir sobre a filiação do Sindicato as 
entidades mencionadas, bem como, sobre a respectiva forma de contribuição 
financeira, através da Assembléia Geral especificamente convocada para esse 
fim. 

Art. 52° - Uma vez decidida a filiação, competirá ao Conselho Deliberativo e a 
Diretoria a tarefa de encaminhar a política geral estabelecida pela entidade à 
qual o Sindicato filiou. 

Art. 53° - O Sindicato promoverá todo apoio possível, no sentido de 
implementar a política e desenvolver campanhas estabelecidas pela entidade 
superior. 



 

 

 

 

 

Art. 54° - O Sindicato promoverá Conferencia, Convenções, Congressos e 
Assembléias, para elaboração e discussão de teses, eleições de Delegados 
representantes etc., no sentido de fortalecer as entidades superiores da classe 
trabalhadora e de ser fortalecido por ela, esta. 

Art. 55° - O Sindicato buscará a participação da entidade nas campanhas 
salariais e negociações coletivas visando conquistar a celebração do Contrato 
Coletivo de Trabalho, a nível geral e específico. Assim como a participação da 
mesma nas suas lutas gerais e específicas. 

Art. 56° - Os membros da categoria eleitos para a entidade de grau superior e 
de grau máximo de representação sindical, possuem estabilidade nos termos 
do Inciso VIII do artigo 8° da Constituição Federal por exercerem cargo de 
direção no Conselho Deliberativo. 

SEÇÃO X 

DAS SUB-SEDES 

Art. 57° - O Sindicato poderá ter sub-sedes nas diversas regiões da base, a 
critério do Conselho Deliberativo, para melhor defesa dos interesses dos 
associados. 

CAPÍTULO IV 

DA PERDA DO MANDATO 

Art. 58° - Os membros da Diretoria, Conselho Fiscal, representantes na 
Federação e do Conselho Deliberativo perderão o seu mandato nos seguintes 
casos: 

a) Malversação ou dilapidação de patrimônio social; 

b) Grave violação deste Estatuto; 

c) Abandono de cargo; 

d) Provocar desmembramento da base territorial do Sindicato sem prévia 
autorização da Assembléia Geral; 

e) Afronta grave aos princípios do Sindicato; 

Parágrafo Primeiro: A perda do mandato será declarada pela Assembléia 
Geral, convocada na forma deste Estatuto; 

Parágrafo Segundo: Toda suspensão ou destituição de cargo diretivo 
deverá ser precedida de notificação que assegure ao acusado o pleno 
direito de defesa cabendo recurso a instancia superior. 

Art. 59° - A perda do mandato somente será declarada por decisão final da 
Assembléia Geral, que será especificamente convocada, no período máximo 
de 60 (sessenta) e no mínimo 15 (quinze) dias após a apresentação da defesa 
do acusado. 

Art. 60° - Considerar-se-á abandono do Cargo Diretivo a ausência não 
justificada em Assembléia Geral, reuniões ordinárias sucessivas da instância 
respectiva. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DA VACÂNCIA E DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 61° - A vacância do cargo será declarada pelo órgão diretivo 
correspondente nas hipóteses de: 

a) Impedimento do exercente; 

b)  Renúncia do exercente; 

c) perda do mandato; 

d) falecimento. 

Art. 62° - Em caso de afastamento por período a 30 (trinta) e inferior a 120 
(cento e vinte) dias, o órgão competente designará substituto provisório, sem 
prejuízo de cargo efetivo do substituído assegurando-se incondicionalmente o 
retorno de substituído ao seu cargo a qualquer tempo. 

CAPÍTULO VI 

DA DISSOLUÇÃO DA ENTIDADE 

Art. 63° - A dissolução da entidade, bem como a destinação de seu patrimônio 
somente poderá ser decidida em Assembléia Geral, especificamente 
convocada para esse fim, cuja instalação dependerá do quorum de 3/4  (três 
quartos) dos associados desde que a proposta de dissolução seja aprovada, 
por voto direto e secreto, por 50% (cinqüenta por cento), mais 01 (um) dos 
associados presentes. 

Parágrafo Único: Em caso de dissolução do Sindicato após satisfeitos suas 
obrigações, seu patrimônio será destinado a uma entidade congênere, a critério 
da Assembléia Geral que deliberou a dissolução. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISSOLUÇÕES GERAIS 

Art. 64° - Eventuais alterações aos presentes estatutos, no todo ou em parte, 
poderão ser precedidos, através da Assembléia Geral, especificamente 
convocada para esse fim, desde que aprovadas por 20% (vinte por cento) dos 
associados. 

Art. 65° - Os sócios não responderão solidários, nem subsidiariamente, pelas 
obrigações contraídas pelo Sindicato. 

Art. 66° - A Diretoria, O Conselho Fiscal e os Sindicalizados Titulares e 
Suplentes, eleitos e empossados no dia dezenove do mês de novembro do ano 
de mil novecentos e noventa e três, terão um mandato de 03 (três) anos. 

Art. 67° - A primeira eleição da direção do Sindicato será feita por aclamação. 

Art. 68° - Os casos omissos nesses estatutos serão resolvidos pelo Conselho 
Deliberativo. 

Art. 69° - O presente Estatuto foi submetido à votação e entrarão em vigor na 
data de sua aprovação e publicação. 


