ESTATUTOS DO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS
DO LEGISLATIVO GOIANIENSE- SINDFLEGO

TiTULO I
CAPiTULO UNICO

...

c:

DA DENOMINACAO, SEDE, FINALIDADE E DURACAO
Art. 1°. 0 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO
LEGISLATIVO GOIANIENSE- SINDFLEGO, fundado em 12 de fevereiro
Rua 6-A, Quadra 45-A, Lote 1, n. 0 615 , Setor
de 1998, com sede
Aeroporto, CEP n°. 74.070-070 - Goiania , Estado de Goias, e foro na
mesma cidade, e o organismo sindical da categoria profissional dos
servidores em atividade e aposentados do quadro de pessoal da Camara
Municipal de Goiania , com jurisdic;ao no municipio de Goiania , regendose pelo presente Estatuto, bem como pelos regulamentos e demais atos
que forem aprovados pelos seus 6rgaos competentes.

a

e

Parc1grafo unico - 0 prazo de durac;ao do Sindicato

indeterminado, dissolvendo-se a entidade somente por deliberac;ao de
seus associados reunidos em Assembleia Geral Extraordinaria
especialmente convocada para esse fim, sendo seu patrimonio, neste
caso, doado a entidades filantr6picas , na forma determinada pela
Assembleia Geral.
Art. 2°. 0 SINDFLEGO tem personalidade jurldica distinta
de seus associados, que nao respondem ativa, passiva , subsidiaria ou
solidariamente por obrigac;oes por ele assumidas e e representado, ativa
e passivamente, em julzo ou fora dele, por seu Presidente, que pode
constituir mandatario.
Art. 3°. 0 SINDFLEGO tem as seguintes finalidades:

I - representar e defender os direitos e interesses
profissionais, coletivos e individuais de seus associados e dos
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integrantes da categoria profissional mencionada no artigo 1. 0 , inclusive
nos seus envolvimentos socioecon6micos e politicos, em jufzo ou fora
dele;
II - prestar a seus associados e dependentes, de forma
direta ou complementar, assistemcia financeira , recreativa , cultural,
esportiva , social, medica , educacional e jurfdica;
Ill - promover movimentos reivindicat6rios tendentes a
conquistar a plena valorizac;ao funcional da categoria profissional
representada, em todos os seus aspectos, inclusive os de natureza salarial
e os relatives as condic;oes de trabalho;
IV - pugnar pelo aperfeic;oamento profissional permanente
de seus associados e dos integrantes da categoria profissional
representada .
Art. 4°. Para atingir suas finalidades , incube ao SINDFLEGO:

I- lutar pela integrac;ao dos associados;
II - colaborar com as demais associac;oes nao sindicais,
representativas de seus associados ou dos integrantes da categoria
profissional representada e prestigia-las;
Ill - estabelecer intercambio e promover solidariedade e
ac;oes comuns com as demais organizac;oes sindicais de trabalhadores ,
especialmente com as representativas de outros segmentos do
funcionalismo publico ;
IV - contribuir para o aperfeic;oamento legal das normas
tecn icas e jurfdicas que regem as relac;oes dos servidores publicos e dos
trabalhadores em geral com o Municipio;

V - firmar contratos e convenios com outras entidades que
permitam ampliar a frequencia aos seus espac;os de lazer e convivencia .

TiTULO II

....,

~

0...

=

DOS ASSOCIADOS- CLASSIFICACAO, DIREITOS E DEVERES
CAPiTULO I
DOS ASSOCIADOS- CLASSIFICACAO
Art. 5°. Poderao associar-se ao sindicato todos os
funcionarios integrantes do Quadro Proprio de Servidores da Camara
Municipal de Goiania.

§ 1° - Os servidores mencionados neste artigo serao
admitidos na condi<;ao de associados do sindicato mediante o
preenchimento e assinatura de formulario proprio , do qual consta sua
adesao ao Estatuto da Entidade e o compromisso de tiel cumprimento
dele e das demais normas internas e obriga<;5es sociais e o respectivo
deferimento de sua admissao pela Diretoria ;

§ 2° - Do indeferimento de pedido de admissao como
socio , cabe recurso

a Assembleia Geral;

§ 3° - Socio fundador e o associado , com direito a voto,
que assinou a ata de funda<;ao do SINDFLEGO ou pertencia ao quadro de
socios efetivos da extinta AFLEGO na data da fusao ;

§ 4° - Socio honorario e o associ ado, .sem direito a voto,
pessoa estranha ao Quadro social que, por qualquer forma , houve
cooperado para o engrandecimento do SINDFLEGO;

§ 5° - S6cio efetivo e o associado, com direito a voto,
pertencente ao Quadro de Pessoal permanente ou inativo da Camara
Municipal de Goiania ;

§ 6° - Socio contribuinte e o associado, sem direito a voto,
nao enquadrado no paragrafo anterior e que conste na folha de
pagamento da Camara Municipal de Goiania.

§ 7° - Os filiados poderao , voluntariamente, desligar-se do
quadro de associados, mediante solicita9ao expressa

a diretoria.

§ 8°- Socio temporario eo associado sem direito a voto , que
nao conste na folha de pagamento da Camara Municipal de Goiania , e que
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contribuic;ao exclusivamente para frequentar as areas de lazer e
convivencia do SINDFLEGO, conforme dispuser o regulamento.

§ go - S6cio dependente

e o associado sem direito a voto ,

filho ou filha de s6cio fundador, que tera livre acesso as areas de lazer e
convivencia do SINDFLEGO, de acordo com o regulamento .
CAPiTULO II
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DOS DIREITOS

Art. 6°. Aos associados em dia com suas contribuic;oes e
obrigac;oes estatutarias, sao assegurados os seguintes direitos:
I - ser assistido como trabalhador, na defesa de seus
interesses e direitos funcionais , coletivos ou individuais;
II- ser defendido nos processes disciplinares internes;
Ill - requerer, na forma deste estatuto, a convocac;ao de
Assembleia Geral;
IV - representar, por escrito , perante os 6rgaos da
administrac;ao sindical, sobre assunto relative a sua condic;ao de
associado ou de integrante da categoria profissional ou que seja
interesse desta ou do quadro social;
V - utilizar os servic;os e instalac;oes do Sindicato ,
obedecidas as normas internas pertinentes;
VI - gozar das prerrogativas de associado, asseguradas
pelo Estatuto, pela Constituic;ao e pela legislac;ao vigente;
VII - tomar parte nas Assembleias Gerais, com direito a
voto , com excec;ao dos s6cios a que se referem o § 4.0 e $ 6. 0 , do artigo
anterior;
VIII- participar, quando convidado , de qualquer reuniao da
Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, como simples observador;
IX- proper

a

Diretoria

Executiva

a

aplicac;ao de

penalidades, inclusive cancelamento de inscri<;ao de Associado , nos
termos deste Estatuto ;
X - propor a Assembleia Geral, declara<;ao de falta de
cumprimento de exigencias estatutarias e regulamentares ;
XI - fiscalizar atos e deveres dos 6rgaos do Sindicato, bem
como da Comissao Eleitoral prevista neste Estatuto ;
XII - sugerir a Diretoria Executiva medidas de interesse
relacionadas as finalidades do Sindicato ;

XIII - solicitar vistas a documentos, contas e informa<;5es
em quaisquer nlveis da administra<;ao sindical, mediante requerimento
escrito e protocolado na sede do sindicato .

§ 1° - o prazo de atendimento da solicita<;ao a que se
refere o inciso XIII , deste artigo, e de ate 15 (quinze) dias, contados da
data em que for protocolado o requerimento .

§ 2° - Consideram-se quites com suas obriga<;5es sociais
os associados que ten ham suas contribui<;oes financeiras em dia.

§ 3° - 0 exerclcio do direito ao voto , a que se refere o
inciso VII , deste artigo fica condicionado a permanencia efetiva e
ininterrupta no quadro social por, no mlnimo , 01 (um) a no , contado a partir
da data de inscri<;ao do associado.

CAPiTULO Ill
DOS DEVERES

Art. 7° - Sao deveres dos associados:
I - cumprir as disposi<;5es deste Estatuto e dos
regulamentos , bem como acatar as delibera<;oes tomadas pelos 6rgaos
do Sindicato;
II- zelar e fazer zelar pelo patrimonio do Sindicato , inclusive

pagando pontualmente sua contribui<;ao mensal diretamente a Diretoria
Executiva no caso de nao consigna<;ao na folha de pagamento;
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Ill- comparecer as Assembleias Gerais;
IV - satisfazer, nos prazos fixados, os compromissos
financeiros contraidos com o Sindicato;
V - comunicar altera<;oes de seu endere<;o domiciliar a

secretaria do Sindicato;
VI - submeter-se as decisoes tomadas em Assembleia da
categoria , envidando esfor<;os para o seu efetivo cumprimento;
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VII - zelar pelos interesses profissionais da classe dos
servidores filiados;

VIII- colaborar na consecu<;ao dos objetivos do Sindicato,
especialmente quando no exercicio de cargos de vereador, dire<;ao, chefia
e assessoramento na Camara Municipal de Goiania.
Paragrafo unico - E vedado ao associado utilizar-se do
Sindicato para promo<;ao pessoal ou de terceiros, bem como para fins
politico-partidarios ou religiosos.

TiTULO Ill
DA ADMINISTRA<;AO
CAPiTULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 8°. Sao 6rgaos do Sindicato:

I- Assembleia Geral;

II- Diretoria Executiva;
Ill- Conselho Fiscal.
Art.
gratuitamente.

9°.

Todos

os

cargos

eletivos

serao

exercidos

Art. 10. Serao registradas, em livro proprio, as atas das
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reuni6es , bem como as deliberac;oes tomadas pelos 6rgaos do Sindicato.

a

Paragrafo unico - Compete Diretoria zelar pela
conservac;ao dos livros de que trata este artigo.

CAPiTULO II
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 11. A Assembleia Geral e o 6rgao soberano de
deliberac;ao e orientac;ao superior do Sindicato , dentro dos limites da lei e
deste Estatuto e e constitufda de todos os associados que estejam em
dia com suas obrigac;oes estatutarias, no momenta de sua abertura.

§ 1° - A Assembleia Geral, convocada e instalada de
acordo com este Estatuto , tem plenos poderes para decidir sobre todos
os assuntos relativos ao Sindicato , tomando as resoluc;oes que ju lgar
convenientes em defesa dos interesses dos associados.

§ 2°- As Assembleias gerais realizar-se-ao na sede do
Sind icato e, em caso de impedimenta, por motivo de forc;a maior,
poderao ser realizadas em local diverso, desde que na localidade da sede.

Art. 12. As Assembleias Gerais serao instaladas em
primeira convocac;ao , com a presenc;a mfnima de 1/3 (um terc;o) dos
associados com direito a voto e, em segunda convocac;ao , meia hora
ap6s, com qualquer numero, observadas as disposic;oes de que tratam
os paragrafos deste artigo.

§ 1° - Para apreciac;ao e deliberac;ao das materias de que
tratam os incisos I e VI do Art. 22 , deste Estatuto, a Assembleia Geral s6
se instalara, em qualquer convocac;ao , com a presenc;a mfnima de 5%
(cinco por cento) dos filiados com dire ito ao voto , devendo ser
especialmente convocada para este fim.

§ 2° - Para a apreciac;ao e deliberac;ao da materia
constante do inciso II e Ill do Art. 22 , deste Estatuto, a Assembleia Geral
s6 se instalara, em qualquer convocac;ao , com a presenc;a mfnima de 2/3
(dois terc;os) dos filiados com direito ao voto , devendo ser especialmente
convocada para este fim .
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Sindicato dos Funcionarios do Legislative Goianiense

Art. 13. A Assembleia Geral deliberara _por maioria simples
de votos , nao se computando os votos em branco, exceto nos casos de
que tratam os §§ 1o e 2° do artigo anterior, em que as deliberagoes
somente poderao ser tomadas por maioria de votos fixada esta em 5%
(cinco por cento) e 51% (cinquenta e um por cento) , respectivamente dos
associados com direito a voto .

§ 1° - A aprovagao , sem reserva , das demonstragoes
financeiras e das contas , exonera de responsabilidade
administradores e conselheiros , salvo erro , dolo , fraude ou simulagao.

os

§ 2°- 0 presidente da assembleia Geral, no caso de em pate
na votagao , tera o voto de desempate.

Art. 14. As Assembleias Gerais serao convocadas pelo
Presidente.

Paragrafo (mico- A convocagao de que trata esse artigo
devera ser feita com , no mfnimo , cinco (05) dias de antecedencia da data
prevista para sua realizagao , contendo , alem do local, data e horario de
seu acontecimento, a ordem do dia.
Art. 15. As Assembleias Gerais Extraordinarias poderao
ser requeridas :
- por qualquer membra, em exercJCIO , do Conselho
Fiscal, quando se tratar de materia de interesse da gestao financeira em
que houver suspeita fundamentada de irregularidades;
II- porum grupo de, no mfnimo, 1/5 (um quinto) dos filiados
com direito a voto , expressando no requerimento os objetivos da
convocagao , devendo contar o nome legfvel e a assinatura dos filiados
requerentes .

Paragrafo unico- 0 requerimento de que trata este artigo
sera dirigido ao Presidente.
Art. 16. As Assembleias Gerais Extraordinarias discutem e
deliberam , exclusivamente, sobre os assuntos expresses no respective
edital de convocagao , sendo nula toda e qualquer deliberagao tomada
fora da pauta .
8

§ 1° - A Assembleia Geral Extraordinaria podera ser
transformada em Assembleia Geral Permanente por, no mfnimo, dois
terc;os (2/3) dos votantes, desobrigado, com isso, a convocac;ao no prazo
previsto pelo Paragrafo unico , do Artigo 14.
§ 2° - A Assembleia Geral Permanente discute e delibera
sobre assuntos por ela definidos, nao podendo fazer parte das
discussoes e deliberac;oes temas que nao constaram da Assembleia Geral
Extraordinaria que a originou .

§ 3° - As reunioes seguintes da Assembleia Gera l
Permanente poderao ser previamente por ela marcadas ou convocadas
pelo Presidente com o mfnimo de 08 (oito) horas de antecedencia ,
podendo utilizar para tal fim , alem de jornal de grande circulac;ao, o radio
e a televisao.

§ 4° - A Assembleia Geral Permanente encerrar-se-a por
decisao da maioria dos presentes em reuniao regularmente convocada.
§ 5° - Para a reforma do Estatuto social, o edital de
convocac;ao da Assembleia esclarecera se a reforma e integral ou
parcial; sendo parcial, quais os dispositivos a serem modificados.

Art. 17. Requerida uma Assembleia Geral Extraordinaria , o
Presidente, sob pena de perda automatica do mandato , devera expedir o
edital de convocac;ao, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados
da data em que for protocolado o requerimento , publicando-o em jornal
local de grande circulac;ao, cujo edital devera conter, alem do local, data
e hora da Assembleia , a ordem do dia e, no caso de reforma do Estatuto
social, a indicac;ao de que trata o § 5° do artigo anterior.

§ 1° - 0 edital de convoca<;ao da Assembleia Geral
Extraordinaria sera , tambem , afixado na sede social, em local visfvel e de
facil acesso, para conhecimento dos associados, na data de sua primeira
publica<;ao .

§ 2° - A convocac;ao da Assembleia Geral Extraordinaria
devera ser feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contado a
partir da data do protocolo do respectivo requerimento convocat6rio, e a
data de sua realizac;ao devera recair sempre em dia uti I.
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Art. 18. Se a Assembleia Geral Extraordinaria nao for
convocada pelo Presidente, na forma estabelecida no artigo 17, esta sera
convocada pelo Vice-Presidente, no prazo maximo de 3 (tres) dias uteis,
ap6s a data em que expirar o prazo concedido ao Presidente, para
convoca-la .

§ 1° - Nao se configurando a convocagao da Assembleia
Geral Extraordinaria , na forma prevista nos artigos 17 e 18, deste Estatuto,
a convocagao sera feita porum grupo de, no mfnimo, 1/5 (um quinto) dos
filiados requerentes na forma do inciso II , do artigo 15, observado , no que
couberem , as disposigoes constantes nos§§ 1° e 2°, do artigo 17, deste
Estatuto.
§ 2° - As despesas com a publicagao do edital, serao
ressarcidas pelo Sindicato.
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Art. 19. As Assembleias Gerais sao abertas e dirigidas
pelo Presidente do Sindicato, exceto quando da apreciagao da prestagao

de contas da Diretoria , caso em que ao Presidente do Conselho Fiscal
cabe a abertura e a diregao , e no caso do inciso II , do artigo 15, quando
serao abertas pelo Presidente ou seu substituto regular e dirigidas por
associado escolhido pelos presentes em seguida abertura.

a

§ 1° - Na hip6tese da ausencia do Presidente, a
Assembleia sera instalada pelo Vice-Presidente, ou por qualquer membro
efetivo do Conselho Fiscal.

§ 2° - Em que se verificando a ausencia de todos esses
titulares, a Assembleia nao se instalara , sendo automaticamente
convocada para o primeiro dia uti I seguinte a data de convocagao.

§ 3° - 0 Presidente da Assembleia , ao assumir suas
fungoes , se necessario podera convidar dois secretarios, entre os
associados presentes, para complementarem a mesa diretora dos
trabalhos.
Art. 20. As Assembleias Gerais sao ordinarias e
extraordinarias.
Paragrafo umco - Sao consideradas ordinarias quando
tem por objetivo a discussao e deliberagao sobre as materias previstas
no artigo seguinte e extraordinarias nos demais casos.

.t:

Art. 21. As Assembleias Gerais Ordinarias reunir-se-ao
duas vezes ao ano, sempre na ultima segunda-feira do mes de marc;o e
na primeira segunda-feira do mes de dezembro, competindo-lhes:

I -quanta

a Assembleia Geral do mes de marc;o:

a) deliberac;ao sabre o parecer do Conselho Fiscal
referente a gestae financeira do exercicio findo, demonstrada atraves do
balanc;o patrimonial e demais demonstrac;oes financeiras;
b) apreciac;ao de assuntos gerais e deliberac;ao sabre

penalidades.
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a Assembleia Geral do mes de dezembro:

a) apreciac;ao e deliberac;ao sabre o plano de atividade e
previsao orc;amentaria para o exercicio seguinte, elaborado pela Diretoria
Executiva;
b) apreciac;ao de assuntos gerais e deliberac;ao sabre
penalidades.
Paragrafo unico - 0 plano de atividades e a prev1sao
orc;amentaria, previstos no incise II, "a", quando for o caso, serao
elaborados conjuntamente pelas diretorias recem-eleita e a em exercicio.
Art. 22. As Assembleias Gerais Extraordinarias reunir-seao em qualquer epoca, e sempre que se entender necessaria, para
deliberar sabre materia de interesse social, ressalvado o disposto no artigo
21 , deste Estatuto, cabendo-lhe, privativamente, deliberar sabre as
seguintes materias:

I- reforma do Estatuto social;
II- dissoluc;ao

do Sindicato

e

destinac;ao

do

seu

patrimonio;
Ill- destituic;ao de membro
Diretoria Executiva;

do Conselho Fiscal ou da

IV- eleic;ao de membros da Diretoria Executiva, nos casos
de renuncia, abandono ou destituic;ao, se ja houver sido cumprido mais
da metade do mandato respective, caso contrario serao convocadas
eleic;oes normais para preencher o(s) cargo(s) vago(s);

V - decidir sabre recursos , nos casas de aplicac;ao de
penalidades;

VI - alienac;ao de bens im6veis, assim como hipoteca ou
quaisquer outros onus que venham a gravar estes bens, neste caso
somente com aprovac;ao de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos
associ ados.
VII - Decidir sabre a filiac;ao ou desfiliac;ao em entidades
sindicais de grau superior.

§ 1° - 0 disposto no incise IV aplica-se tambem aos
membros do Conselho Fiscal, quando houver dois cargos vagos e nao
houver suplente.
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§ 2°- Quando os recursos a serem obtidos na alienac;ao de
bens im6veis forem destinados, exclusivamente, a investimentos em
aquisic;ao de outros im6veis ou em obras e instalac;oes, o numero exigido
para aprovac;ao sera reduzido para 20% (vinte por cento) dos filiados
com direito ao voto.

CAPiTULO Ill
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 23. A Diretoria Executiva e o 6rgao maximo da gestae
administrativa do Sindicato, responsavel por interpretar, cumprir e fazer
cumprir as normas emanadas dos Estatutos da entidade, e executor da
polftica trac;ada pelas Assembleias Gerais, no ambito de suas respectivas
atribuic;oes, sendo assim constitufda:
I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
Ill - Secretario-Geral;

IV- 1° Secreta rio ;

V- 2° Secretario;

VI- 1° Tesoureiro ; e
VII- 2° Tesoureiro.
Art. 24. Os cargos da Diretoria Executiva serao compostos
e exercidos pelos membros da chapa mais votada no processo eleitoral
de que trata o Titulo IV deste Estatuto.
Art. 25. Compete

a Diretoria Executiva:

I - gerir a entidade de acordo com os princfpios e objetivos
consagrados neste Estatuto ;
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II - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e suas normas
complementares , bem assim as resolu96es emanadas das Assembleias ;
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Ill - elaborar propostas, para aprecia9ao pela Assembleia
Geral, concernentes a:
a) plano de a9ao e metas , e suas adequa96es;
b) or9amento anual e seus ajustes;
c) aporte de recursos or9amentarios;
d) defini9ao de prioridades programaticas ;
e) reforma e altera9ao deste Estatuto.

IV - denegar pedido de filia9ao de integrante da categoria
representada.

V- divulgar as atividades do SINDFLEGO ;

VI - elaborar e apresentar ao Conselho Fiscal, nos prazos
definidos, a presta9ao de contas , os balancetes e as demonstra96es
financeiras ;
VII - custear todas as despesas decorrentes do processo
eleitoral;
VIII - aplicar penalidades previstas neste Estatuto aos filiados
do Sindicato;

13~

IX- aplicar penalidades aos empregados do Sindicato;

X - dispensar os empregados do Sindicato, assegurandolhes seus direitos e exigindo-lhes suas responsabilidades quando for o
caso ;
XI - manifestar oficialmente a opiniao da categoria,
especialmente nos assuntos de interesse relevante.

XII - criar departamentos ou diretorias para auxiliar na
administragao do Sindicato, com poderes de nomear e demitir seus
ocupantes.

...c:.

Art. 26. Compete aos membros da Diretoria Executiva :
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I - ao Presidente:
a) representar a entidade, em juizo ou
pessoalmente ou por mandatario legalmente constituido;

C>

o:t

fora

dele,

b) presidir a administragao da entidade; praticando os atos
de livre gestae, necessaries a consecugao dos seus objetivos;
c) convocar as eleig5es gerais da entidade e as reuni5es
da categoria representada ;
d) deferir pedido de filiagao de membro integrante da
categoria representada;
e) praticar atos de responsabilidade da
Executiva, assessorado e auxiliado pelos demais integrantes;

Diretoria

f) ordenar as des pes as orgamentarias e assinar, com o 1°
Tesoureiro, cheques, documentos que importem em recebimento de
numerario, bem como os titulos, contratos, escrituras, documentos de
pessoal ou de compromissos que onerem o Sindicato.

g) assinar as atas, documentos e papeis que dependam
de sua assinatura e rubricar os livros contabeis e burocraticos;
h) convocar e presidir as reuni5es da Diretoria Executiva e
14

convocar e instalar as Assembleias Gerais na forma prevista neste
Estatuto;

i) coordenar a orientar a a9ao dos demais setores do
Sindicato, integrando-os sob a linha de a9ao definida pelos Estatutos e
pelas Assembleias Gerais;
j) prestar aos filiados e aos 6rgaos da administra9ao
sindical as informa96es solicitadas e dar vistas aos interessados de
papeis, documentos e contas, quando regularmente requeridos;

I) cumprir rigorosamente o calendario previsto nestes
estatutos, no sentido de viabilizar a realiza9ao das reunioes programadas
do Conselho Fiscal, encaminhando-lhe os balancetes mensais e o
balan9o anual relatives as contas da Diretoria.
II - ao Vice-Presidente:
a) assessorar a Diretoria Executiva e participar de suas
reunioes;
b) substituir o Presidente em seus afastamentos legais e
nos seus impedimentos temporaries e/ou definitive.
Ill - ao Secreta rio Geral:
a) organizar, coordenar e controlar as atividades da
Secretaria do Sindicato, bem como as relativas ao protocolo , arquivo
social, pessoal , material e servi9os gerais;
b) redigir e assinar, com o Presidente as atas de reunioes
da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva;
c) assinar, com o Presidente, a correspond€mcia oficial,
bem como aquela que estabele9a para o Sindicato quaisquer obriga96es;
d) organizar, mensalmente, o quadro de movimento geral
do Sindicato dando-lhe publicidade;
e) elaborar, em conjunto com o Presidente e o 1°
Tesoureiro , os relat6rios mensais e anual das atividades;
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f) realizar, sob a orienta9ao do Presidente, os servi9os de
propaganda e publicidade do Sindicato;

g) substituir o Presidente na sua falta ou impedimenta,
quando, por qualquer motivo, isto nao for possivel ao Vice-Presidente;
IV- ao 1o Secreta rio:

a) participar das reuni5es da Diretoria Executiva ;
b) substituir o Secretario-Geral em seus afastamentos
legais e nos seus impedimentos temporarios e/ou definitivo;

...c

-...

V- ao 2° Secreta rio:

Q

0

u

2

Q

a) participar das reuni5es da Diretoria Executiva;

0..

....,1

b) substituir o 1° Secreta rio em seus afastamentos leg a is e
nos seus impedimentos temporarios e/ou definitivo.
VI- ao 1° Tesoureiro:

a) coordenar as despesas or9amentarias e assinar, com o
Presidente, cheques e documentos que importem em recebimento de
numerario, e outros compromissos que onerem o Sindicato.
b) manter atualizada a contabilidade do Sindicato e
rubricar e ter sob sua guarda e responsabilidade os livros contabeis;
c) auxiliar na elabora9ao, em conjunto com o Presidente e
o Secretario-Geral, dos relat6rios mensais e anual das atividades
financeiras do Sindicato;
d) prestar, aos filiados e aos 6rgaos da administrayao
sindical as informa96es solicitadas e dar vistas aos interessados de
papeis, documentos e contas, sob sua guarda e responsabilidade, quando
regularmente requeridos e autorizados pelo Presidente;
e) elaborar o or9amento anual do Sindicato e se
responsabilizar pelo planejamento de suas atividades financeiras e
on;amentarias;

f) preparar os balancetes mensais e o balan9o anual das
16
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contas do Sindicato ;

g) participar das reunioes da Diretoria Executiva.

VII- ao 2° Tesoureiro :
a) participar das reunioes da Diretoria Executiva ;

b) substituir o 1° Tesoureiro em seus afastamentos legais e
nos seus impedimentos temporaries e/ou definitivo.

CAPiTULO IV
DO CONSELHO FISCAL

...

c:
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Art. 27. Compete ao Conselho Fiscal:

0

~
I

I - emitir parecer sobre os balancetes mensais e sobre o
balan<;o anual e demais demonstrac;oes financeiras e economicas do
Sindicato, dando publicidade aos associados sobre as suas conclusoes ;
II - examinar, mensalmente, livros, registros e documentos
de receita ou despesa , apresentando relat6rios para conhecimento dos
filiados , bem com acusar as irregularidades porventura detectadas,
sugerindo medidas saneadoras;
Ill - manter atualizadas as informa<;6es sobre a situa<;ao
economico-financeiro do Sindicato ;

IV- aprovar, antecipadamente, o plano de contas;

V - propor

a

Diretoria Executiva medidas de carater
economico-financeiro que julgar convenientes;

VI - solicitar o comparecimento de membros da Diretoria
Executiva , inclusive os chefes de departamentos, para prestar
informa<;oes sobre assuntos relacionados com o aspecto economicofinanceiro do Sindicato, mediante aviso previo de dez dias;
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VII - lavrar, em livre proprio, os resultados dos exames
procedidos;
VIII - proper a Diretoria Executiva a contratac;ao de
servic;os de assessoramento de perito contador ou auditor, sempre que
deliberar necessaria;
IX - proper a Assembleia Geral realizac;ao de auditagem
externa , sempre que julgar conveniente;
X - proper a Assembleia Geral Extraordinaria , convocada
para este fim , intervenc;ao na Diretoria Executfva , em razao de
irregularidades
de
carater
economico-financeiro,
devidamente
comprovadas;

...c.
.....0
0

XI - proper ac;ao de cobranc;a judicial contra os membros
da Diretoria Executiva , por malversa9ao dos recursos financeiros do
sindicato .

u
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§ 1° - Para os efeitos do incise X deste artigo , o atraso
sistematico e injustificado por mais de 3 (tres) meses na apresentac;ao
dos balancetes mensais ou a nao apresentac;ao do balanc;o anual ao
Conselho Fiscal ate 30 (trinta) dias antes da realizac;ao da Assembleia
Ordinaria respectiva , caracteriza irregularidade de carater economicofinanceiro.
§ 2° -A ac;ao de cobranc;a de que trata o incise XI somente
sera impetrada se os responsaveis pelos prejulzos causados ao
Sindicato se negarem ao ressarcimento devido.
Art. 28. 0 Conselho Fiscal reunir-se-a , ordinariamente, na
ultima sexta-feira do segundo mes de cada trimestre, para apreciac;ao
dos balancetes mensais, e na ultima sexta-feira do mes de fevereiro ,
para exame do balanc;o anual, do exerdcio findo , relatives as contas da
Diretoria Executiva e, extraordinariamente, quando necessaria, a criteria
de seu presidente.

§ 1o

As sessoes serao abertas com a presenc;a de no
mlnimo 3 (tres) de seus membros, sendo as deliberac;oes tomadas por
maioria absoluta.
-

§ 2° -A mesa do Conselho Fiscal sera composta por um
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presidente e um secretario , eleitos pelos seus pares na primeira sessao
de seus mandatos, por maioria simples.

§ 3° - Os membros do Conselho Fiscal terao acesso a toda
documenta<;ao do Sindicato que se fizer necessario, a qualquer
momento.

§ 4° - 0 Conselho Fiscal sera composto de 5 (cinco)
membros efetivos e (5) suplentes.
TiTULO IV
DO PROCESSO ELEITORAL
CAPiTULO I
DOS MANDATOS
Art. 29. Os titulares de cargos eletivos da estrutura
organizacional do SINDFLEGO serao eleitos para um mandato de 03
(tres) anos, permitida a reelei<;ao .

Paragrafo (mico - 0 termo inicial dos mandatos e o
primeiro dia uti I do a no imediatamente posterior ao a no em que se concluir
o mandato corrente.

CAPiTULO II
DO COLEGIO ELEITORAL

Art. 30. Os titulares dos cargos eletivos da diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal serao eleitos pelos filiados ao Sindicato.
Art. 31. Terao direito ao voto os integ·rantes da categoria
representada filiados ao Sindicato ha mais de 06 (seis) meses e que
estejam em plena gozo dos direitos sociais, observado o disposto no
Artigo 5°.

Paragrafo (mico- 0 exercfcio do direito do voto
e intransferfvel, observado o seguinte:

e pessoal

~
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I - o exerc1c1o do direito de votar e condicionado a
comprovac;ao de que o filiado esta quite com suas obrigac;oes
estatuarias;
II - e proibido o voto por procurac;ao.
CAPiTULO Ill

DAS ELEI<;OES
Art. 32. As eleic;oes gerais serao realizadas pelo voto
direto e secrete para todos os ocupantes dos cargos eletivos da estrutura
sindical:

I - para os membros da Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal na segunda quinzena do mes de novembro do ano de termino dos
mandates.
II - para os cargos vagos da Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal no prazo maximo de 30 (trinta) dias atraves de
Assembleia Geral; e de 60 ( sessenta) dias em caso. de eleic;oes gerais,
conforme preve o Artigo 22, inciso IV e Paragrafo unico, deste Estatuto.
,
CAPITULO IV

DO EDITAL DE CONVOCA<;AO

Art. 33. A Comissao Eleitoral convocara eleic;oes gerais,
mediante edital, publicado em jornal de grande circulac;ao e no jornal ou
boletim editado pelo Departamento de lmprensa e Comunicac;ao do
Sindicato.

§ 1° - 0 edital de convocac;ao sera publicado no prazo
minimo de 60 (sessenta) dias antes da data de realizac;ao do pleito.

§ 2° - 0 edital devera center, alem do dia, a hora e os
locais de votac;ao, a data de abertura das inscric;oes das chapas.
20
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CAPiTULOV
DA COMISSAO ELEITORAL
Art. 34. 0 processo eleitoral sera dirigido por uma comissao
Eleitoral, constitufda pela Diretoria Executiva ate o mes de agosto do ano
em que se realizar o pleito.

§ 1° - A comissao Eleitoral sera composta de 03 (tres)
membros titulares com igual numero de suplentes, escolhidos entre os
filiados em plena gozo de seus direitos estatuarios.

§ 2° - Nao podera pertencer

a

Comissao Eleitoral o
associado que seja candidate a cargo eletivo do Sindicato ou que se
enquadre em qualquer das disposi<;5es previstas nos incises I, II, Ill, V,
VIe VIII, do Artigo 37, deste Estatuto.
....
c

§ 3° - Na primeira reuniao a Comissao Eleitoral escolhera o
seu presidente, cabendo aos outros dais membros a fun<;ao de
Secretario da Comissao.

0
0

~
.....
0
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Art. 35. Sao atribui<;5es da Comissao Eleitoral:

I- coordenar os trabalhos eleitorais;
II - decidir sabre os requerimentos de inscri<;5es das
chapas;
Ill- julgar os pedidos de impugna<;5es de candidaturas;

IV- divulgar, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis ap6s o
encerramento das inscri<;5es, os numeros das chapas concorrentes e os
nomes dos candidates;
V - expedir, no prazo de ate 60 (sessenta) dias antes das
elei<;5es, as instru<;5es que regerao o pleito, observadas as normas
constantes deste Estatuto;

VI- nomear os mesarios e escrutinadores;
VII - julgar os pedidos de impugna<;ao de votos e/ou urnas,
bem como outras materias de natureza eleitoral;
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VIII- esclarecer, no prazo maximo de

5 (cinco) dias uteis,

ap6s o requerimento , as questoes formuladas por escrito, a respeito do
processo eleitoral;
IX - providenciar o material necessaria
realizac;ao do pleito ;

a

divulgac;ao e

proclamar o resultado das eleic;oes, divulgando o
numero da chapa vencedora , com a respectiva votac;ao;
X -

a

XI - as despesas necessarias
realizac;ao de todo o
processo eleitoral correrao por conta do Sindicato .

...c::
~
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CAPiTULO VI
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DA INSCRICAO DE CHAPAS
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Art. 36. Sera formalizada chapa para os cargos da
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

§ 1° -A chapa devera center 7 (sete) nomes e respectivos
cargos para a Diretoria Executiva: Presidente, Vice-Presidente, SecretarioGeral, 1° Secretario, 2° Secretario, 1° Tesoureiro e 2° Tesoureiro, e (5)
cinco nomes para o Conselho Fiscal efetivo , e 5 (cinco) nomes para
suplentes do Conselho Fiscal, escolhidos, exclusivamente, entre os
s6cios a que se referem os §§ 3° e 5° do Art. 5°.

§ 2° - Na cedula eleitoral constara os nomes e cargos dos

candidates a Diretoria Executiva , a designac;ao da chapa e os nomes dos
candidates ao Conselho Fiscal.
CAPiTULO VII
DAS INELEGIBILIDADES
Art. 37.

Einelegfvel o filiado que na data do registro de sua

candidatura :
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I- nao conte com mais de 01 (um) anode filiagao ao

sindicato;
II- nao esteja em plena gozo de seus direitos sociais;

Ill - seja credor ou devedor do Sindicato, fora dos limites
estabelecidos neste Estatuto e/ou regulamentos;

IV- tendo exercido cargo de administragao sindical, tiver
suas contas definitivamente rejeitadas ;
.....

V - receba remuneragao , a qualquer titulo, por servigos
prestados ao Sindicato ;

....0
0

0
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VI - mantenha contrato, de qualquer natureza, com o
Sindicato, objetivando Iuera;
VII- pertenga

"'

~

a Comissao Eleitoral;

VIII - seja titular de mandata eletivo nas esferas federal,
estadual e municipal.
Paragrafo unico - 0 associado que ocupar qualquer um
dos cargos ou fungoes previstas no inciso VIII , deste artigo , s6 podera
candidatar-se desde que se afaste do cargo ou fungao num prazo nao
inferior a 120 (cento e vinte) dias antes das datas previstas para a
realizagao das eleigoes.
CAPiTULO VIII
DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 38. 0 associado que quiser ser candidate a Diretoria
Executiva devera participar de uma chapa assinando autoriza9ao da
inclusao de seu nome.

§ 1° - 0 responsavel pela chapa requerera

a Comissao

Eleitoral o seu registro ate 45 (quarenta e cinco) dias antes do pleito.

Iego
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§ 2° -As inscric;oes de candidates aos cargos do Conselho
Fiscal serao requeridas juntamente com os nomes que concorrerao a
Diretoria Executiva , na forma e prazo previstos no paragrafo anterior.

§ 3° - Aos membros da Diretoria Executiva e Conselho

Fiscal e facultada a candidatura a qualquer cargo sem a necessidade de
afastamento do exercfcio do mandate.

§ 4°- Nao serao aceitas inscric;oes por procurac;ao.
Art. 39. 0 indeferimento fundamentado do registro de um
ou mais candidates de determinada chapa concorrente a Diretoria
Executiva nao invalida o registro da mesma , desde que seus integrantes
supram as faltas verificadas, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data do indeferimento, observando-se, ainda, o quantitative
mfnimo previsto no§ 1°, do artigo 36.

Paragrafo unico em mais de uma chapa.

E vedada

a participac;ao do candidate

Art. 40. Encerradas as inscric;oes e publicada a relac;ao
dos candidates inscritos ao pleito, podera ser oferecida por qualquer
associ ado, em condic;oes de votar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
uteis, contados da publicac;ao dos inscritos, impugnac;oes, fundamentadas
nas disposic;oes deste Estatuto, aos registros acolhidos.

§ 1° - A comissao eleitoral julgara os pedidos de
recebimento da impugnac;ao, divulgando o resultado de sua decisao e
dando conhecimento da mesma aos interessados.

§ 2° - Da decisao da Comissao eleitoral, prevista no
paragrafo anterior, cabera pedido de reconsiderac;ao , observados os
mesmos prazos ali fixados.

§ 3° -A Comissao Eleitoral, ap6s a

homologagao
chapas , divulgara a relac;ao dos associados aptos a votar.

das

Art. 41. Para a instalac;ao da mesa receptora de votes,
devera haver o seguinte pessoal e material:

I - a rela9ao dos associados em condi9ao de votar, a qual
sera assinada pelo respectivo eleitor, no ato de vota9ao;
II - folhas de papel para lavratura
qual devera constar o numero de votantes, bem
votos colhidos normalmente e em separado ,
verificadas;
Ill - exemplar do jornal que
convoca9ao das elei96es;

da ata de vota9ao , na
como a quantidade de
e demais ocorremcias
publicou o

edital

de

IV- cedulas eleitorais;

V - urna;
VI- sobrecartas para acolhimento de votos em separado;

....c::
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VII - lista de identifica9ao dos eleitores que votarem em

separado;
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VIII Comissao Eleitoral;

demais

materiais

julgados

necessaries

pela

,..,.
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IX - dois fiscais indicados por cada uma das chapas
concorrentes ao pleito, devendo os mesmos ser escolhidos entre os
associados em condi96es de votar e que nao fa9am parte como
candidatos de nenhuma chapa.
Art. 42. A vota9ao tera infcio as oito horas, encerrando-se,
impreterivelmente, as dezessete horas da data marcada para a
realiza9ao das elei96es.

§ 1°- lnstalada a mesa receptora de votos, seus membros
assinarao a folha de presen9a e votarao.

§ 2° - 0 presidente da mesa , caso seja necessaria,
determinara a distribui9ao de senhas na ordem numerica e fara a
chamada dos associados nesta mesma ordem .

§ 3°- E vedado o voto por procura9ao.
Art. 43. Para votar, o eleitor devera apresentar a mesa um
documento de identidade, de preferencia a carteira social do Sindicato.
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§ 1° - Caso o nome do associado eleitor nao figure na
rela<;ao dos associados aptos a votar, podera ser acolhido o seu voto em
separado , atraves de sobrecarta , desde que o mesmo fa<;a prova de que
e associado, cuja circunstancia devera ser mencionada na ata propria
que for lavrada.

§ 2° - Os votos acolhidos em separado serao introduzidos
na urna mediante sobrecarta , observadas as disposi<;5es constantes do
paragrafo unico, do artigo seguinte.
·
Art. 44 . No ato de votar, o associado:

I - recebera do presidente da mesa a cedula eleitoral
devidamente rubricada ;

....
c
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II - entrara na cabine, onde escolhera a chapa de sua
preferencia a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, assinalando com X
no local proprio;
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Ill - dobrara, convenientemente, a cedula eleitoral,
mostrando-a aos membros da mesa que verificarao a assinatura dos
mesarios, e a depositara na urna, retirando-se em seguida do recinto .
Paragrafo unico - Se o voto for tornado em separado,
devera o eleitor, antes de depositar o seu voto na urna, coloca-lo,
antecipadamente, dentro da sobrecarta propria , a qual devera conter as
seguintes indica<;5es mfnimas:
a) nome do associado eleitor;
b) numero de matrfcula funcional do associ ado eleitor;
Art. 45. As

dezesseis horas e cinquenta minutos, o
presidente da mesa anunciara que vai encerrar a vota<;ao , convidando os
presentes que ainda nao votaram a apresentarem-se, conferindo-lhes
senhas e prolongando a vota<;ao ate que todos os portadores de senhas
votem.
§ 1° - Depois de votar o ultimo eleitor, o presidente da
mesa lacrara a urna e lavrara ata circunstanciada de todos os
acontecimentos verificados durante a vota<;ao, destacando os protestos
formulados pelos associados, se houverem.
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§ 2° - A urna e todo o material de vota9ao serao
imediatamente entregues a comissao Eleitoral, tao logo se encerre a
vota9ao, observadas as disposi96es emanadas desta Comissao.
§ 3° - A lacra((ao, o transporte, a entrega e a guarda da
urna e do material de vota9ao deverao ser efetuados de forma a permitir
uma perfeita fiscaliza((ao.

§ 4° - Ap6s o encerramento da vota9ao, todo o material

utilizado no pleito devera ser entregue a comissao eleitoral, na sede do
sindicato , para que se processe a imediata apura9ao dos votos.
CAPiTULO IX
DAAPURACAO
Art. 46. A apura9ao dos votos tera infcio imediato ao
encerramento da vota9ao, na sede do sindicato , ou em local determinado
pela Comissao Eleitoral, em comum acordo com os candidatos a
presidente das chapas concorrentes, procedendo esta da seguinte forma:

I - verificara o lacre da urna , permitindo que os fiscais de
cada chapa tambem o fa9am e, nao estando violado , abrira a urna logo
em seguida ;

II- fara conferencia do numero de votos constantes da urna
com o numero de votantes que assinaram a rela9ao de vota9ao;
Ill - procedera a verifica9ao da regularidade dos votos
tornados em separado, atraves de sobrecarta e da rela9ao de vota9ao
propria , para s6 entao retirar o voto da sobrecarta , juntando-os aos
demais, sem identificar a inten9ao do eleitor;

IV- reunira todos os votos regulares para serem contados
em conjunto, de forma a nao se identificar o voto.
Paragrafo (mico - Caso haja irregularidade na urna , a
comissao eleitoral, em comum acordo com os representantes das chapas
concorrentes ao pleito, julgara se ela deve ou nao ser impugnada.
Art. 47. Sera nulo o voto dado a mais de uma chapa .

Paragrafo unico- Serao considerados nulos os votos que
contenham rasuras , emendas ou que apresentem outras irregularidades
que os tornem viciados.
Art. 48. Realizada a apura<;ao dos votos, serao
considerados eleitos para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal , os
integrantes da chapa mais votada .

Art. 49. A comissao eleitoral divulgara o resultado final do
pleito, tao logo termine o trabalho de apura<;ao.

...c:
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Paragrafo unico- Havendo empate de vota<;ao entre
chapas , sera considerada vencedora a chapa cujo candidate a
Presidente da Diretoria Executiva foro mais idoso.
Art. 50. A comissao eleitoral divulgara o resultado final do
pleito , tao logo termine o trabalho de apura<;ao.

§ 1° - Qualquer candidate podera ·interpor recurso a
Comissao eleitoral, quanto aos resultados divulgados, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas ap6s a divulga<;ao dos mesmos.

§ 2° - No prazo maximo de 5 (cinco) dias, a partir do
recebimento do recurso , a Comissao Eleitoral o julgara , cientificando o
interessado.
Art.
51. A proclama<;ao dos eleitos dar-se-a no 10°
(decimo) dia seguinte ao do termino da apura<;ao, as 9 (nove) horas, na
sede do Sindicato.

Paragrafo unico - Proclamados OS eleitos, a Comissao
eleitoral , dentro de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data da proclama~tao ,
fara publicar em jornal local de grande circula<;ao o resultado final das
elei<;5es.
Art. 52. Os eleitos prestarao compromisso e tomarao
posse no 1o (primeiro) dia uti I do mes de janeiro do a no seguinte ao das
elei<;5es.
Art. 53. Para os efeitos do processo eleitoral, sera
considerada nula , nao produzindo qualquer aplica<;ao, a inscri<;ao de
candidate a qualquer cargo eletivo do Sindicato que vier a exercer, ap6s
28
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o registro de sua candidatura, quaisquer dos cargos ou fun<;5es de que
trata o incise VIII, do Artigo 37, deste Estatuto, ou, ainda, que registre
candidatura a cargo eletivo federal, estadual ou municipal.
TiTULO V
DO PATRIMONIO E DA ADMINISTRACAO ORyAMENTARIA
CAPiTULO I
DO PATRIMONIO E DO ORCAMENTO

...
c

Art. 54. 0 patrimonio do SINDFLEGO e constitufdo de bens,
direitos e obriga<;5es.
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Art. 55. Constituem receitas do Sindicato:
I - a contribui<;ao estabelecida no Artigo S0 , IV da
Constitui<;ao Federal;
II -a contribui<;ao prevista em lei, a que se refere o Artigo
S , IV, da Constitui<;ao "In fine".
0

Ill - os descontos assistenciais sobre
salariais, constantes de clausulas de dissfdio coletivo; .

os

reajustes

IV- as contribui<;5es sociais de 1% (um por cento) sobre a
remunera<;ao mensa I dos associados;

V- a taxa de 2% (dois por cento) sobre a remunera<;ao do
associado, a ser cobrada no mes de sua inscri<;ao ao Sindicato;
VI- a renda proveniente de aplica<;5es financeiras;
VII- a renda patrimonial;
VIII - as doa<;6es, subven<;6es, auxflios, contribui<;6es de
terceiros e legados;
IX - a renda proveniente de empreendimentos, atividades
e serv1<;os.
Paragrafo (mico- Havera, em favor do SINDFLEGO, no
29
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mes de marc;o , uma contribuic;ao extraordinaria correspondente a 1/30
(um trinta avos) da remunerac;ao do servidor, em carater obrigat6rio, nao
acumulavel com a contribuic;ao de que tratam os incisos I e II , deste Artigo.
Art. 56. 0 exercfcio financeiro da entidade coincidira com o

ano civil.
Art. 57. 0 patrimonio do Sindicato e autonomo e
desvinculado de qualquer 6rgao ou entidade.
Art. 58. 0 Sindicato nao podera solicitar concordata , nem
esta sujeito a falencia , mas, tao-somente, ao reg ime de liquidac;ao
extrajudicial, previsto em lei.

§ 1° - Em caso e dissoluc;ao, a Assembleia Geral nomeara
um liquidante e determinara os beneficiarios do patrimonio social,
observado o disposto no paragrafo unico do Artigo 1°, deste Estatuto,
depois de liquidadas as responsabilidades.

§ 2° - Os associados nao respondem , pessoal ou
subsidiariamente, pelas obrigac;oes sociais do Sindicato.
Art. 59. 0 on;amento anual sera elaborado tendo em vista:

I - o custeio das atividades administrativas, inclusive de
manuten<;ao do patrimonio;
II - o planejamento estrategico definido pela Diretoria
Executiva, em nfvel de ac;oes, estas compreendendo os projetos e
atividades a serem desenvolvidos;
Ill - os investimentos necessarios
objetivos programaticos;
IV - o montante e forma
necessarias e adequadas.

a

consecuc;ao dos

de aporte das receitas

Art. 60. A proposta do orc;amento anual, juntamente com
seu plano de execuc;ao , sera elaborada pela Diretoria Executiva e
apreciac;ao em Assembleia Geral Ordinaria, convocada
submetida
exclusivamente para este fim , na primeira Segunda-feira , do mes de

a

30
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dezembro.
CAPiTULO II
DA PRESTACAO DE CONTAS
Art. 61. Ate o ultimo dia util dia do mes subsequente a
Diretoria Executiva encaminhara ao Conselho Fiscal o balancete e
demonstrac;oes financeiras do mes imediatamente anterior.

§ 1° - 0 nao atendimento da determinac;ao deste Artigo
sera registrado em ata do Conselho fiscal.

§ 2° - A adoc;ao do procedimento previsto no paragrafo
anterior, de forma regular, exigira do Conselho Fiscal as providencias
previstas no Incise XI , do Artigo 27, deste Estatuto.
Art. 62. A prestac;ao de contas de cada exercfcio financeiro
sera apresentada a Assembleia Geral Ordinaria da ultima segunda-feira
do mes de marc;o do exercfcio financeiro subsequente, mediante parecer
tecnico do Conselho Fiscal.

§ 1° - A prestac;ao de contas de que trata este artigo sera
encaminhada ao Conselho Fiscal no prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) dias contados do encerramento do exercfcio financeiro.

§ 2° -A prestac;ao de contas compreende o balanc;o gera l
do exercfcio e as demonstrac;oes financeiras , com a respectiva
documentac;ao e assentamentos contabeis, devidamente acompanhada
dos relat6rios da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

§ 3° - 0 atraso na prestac;ao de contas de que trata este
artigo podera ensejar intervenc;ao na administrac;ao do Sindicato , na forma
prevista no Artigo 27, incise X.

§ 4° - Declarada a intervenc;ao pela ·propria Assembleia
Geral Ordinaria prevista no "caput" deste artigo, os presentes procederao
escolha dos interventores em numero nao superior a 5 (cinco).

a

§ 5° - Os interventores promoverao , no que couber, o
saneamento das irregularidades e a convocac;ao de Assembleia Geral
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Extraordinaria prevista no Artigo 22 , no prazo de 30 (trinta) dias uteis.

§ 6° - A simples rejeic;ao das contas apreciadas nao
enseja , necessariamente, a intervenc;ao de que trata o § 3°, deste artigo,
podendo a Assembleia Geral Ordinaria , por motivos relevantes , conceder
a Diretoria Executiva novo prazo para o atendimento do disposto no
"caput" deste artigo .

§ 7° - Em se tratando de nao apresentac;ao das contas ou
sua rejeic;ao envolvendo Diretoria Executiva com mandato expirado,
devera o Conselho Fiscal proceder nos termos do lnciso IX e, se
necessaria , aplicara o disposto no inciso XI , ambos do Artigo 27, deste
Estatuto.
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§ 8° - Na hip6tese de vacancia de todos os cargos da
Diretoria executiva , sera considerado findo o exercfcio financeiro e exigida
a prestac;ao de contas nos termos deste Estatuto.

TiTULO VI
DAS PENALIDADES

Art. 63. A inobservancia das

disposi~oes

....

"'-

deste Estatuto

implicara na aplicac;ao das seguintes penalidades:
I- advertencia ;
II- suspensao ;
Ill- exclusao do quadro associative;

IV- Multa pecuniaria .

§ 1° - sera advertido o associado que violar disposic;ao
estatuaria ou regu lamentar, quando nao houver penalidade mais grave
cominada para a mesma infrac;ao.

§ 2° - sera suspenso o associado que reincidir na infrac;ao
pela qual ja tenha sido advertido.
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§ 3° - A suspensao sera no mfnimo de 30 (trinta) e no
max1mo de 90 (noventa) dias, sem prejufzo do cumprimento das
obriga96es financeiras a que estiver sujeito neste lapso de tempo.

§ 4° - 0

associado que requerer Assembleia Geral
Extraordinaria e a ela nao comparecer fica impedido de participar de 2
(duas) Assembleias Gerais, imediatamente posteriores, salvo motivo de
for9a maior, devidamente comprovado, apresentado por escrito ate 15
(quinze) dias ap6s a realiza9ao da Assembleia requerida , a jufzo da
Diretoria Executiva.

...c:
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§ 5° - sera exclufdo do quadro social, por decisao final da

...
C>

Q..

Assembleia Geral, em caso de recurso , o associado que:
a) deixar a cumprir suas obriga96es financeiras para com
o Sindicato;
b) sofrer, pela terceira vez, pena de suspensao, ainda que
as penalidades ten ham sido aplicadas por fundamentos diversos;

c) causar, por ato doloso , prejufzo financeiro ao Sindicato;

d) cometer frau de no processo eleitoral do Sindicato;

e) praticar ato grave que atente contra a moral ou
prejudique o nome do Sindicato;
f) depredar im6veis, m6veis,
utensflios
pertencentes ao Sindicato ou colocados sob sua guarda ;

ou

objetos

g) for demitido ou exonerado do quadro do pessoal da
Camara Municipal de Goiania ;
h) utilizar-se de cargo ou fun9ao publica para prejudicar
deliberadamente o Sindicato ou os seus filiados.

§ 6° - Na situa9ao referida na alfnea "g" do paragrafo
anterior, deste artigo , a exclusao do associado do quadro social ficara
suspensa ate que sejam esgotados os recursos administrativos e judiciais
porventura interpostos pelo associado.
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§ 7° - A multa pecun1ana podera ser aplicada em
concomitancia com as demais punic;oes, cujo valor devera ser definido em
regulamento pela Diretoria Executiva.
Art. 64. Do ato de aplicac;ao das penas de suspensao e de
exclusao do quadro social, impostas pelo Presidente, cabera recurso a
Diretoria Executiva, com efeito suspensive, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da notificac;ao ao associado infrator.
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Art. 65. Da decisao da Diretoria Executiva, que julgar
procedente a aplicac;ao da pena de exclusao, cabera recurso, sem efeito
suspensive, a primeira Assembleia Geral que se realizar.
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Art. 66. 0 associado excluido do quadro social por falta do
cumprimento de suas obrigac;oes financeiras podera ser readmitido pelo
Presidente desde que efetue o previo recolhimento das importancias
devidas, monetariamente atualizadas, e acrescidas dos juros morat6rios
previstos em regulamento .
Art. 67. A exclusao do quadro associative nao elide a
cobranc;a de eventuais debitos de responsabilidade do associado.

TiTULO VII
DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAlS
Art. 68. A antiguidade do associado conta-se da data da
ultima inscric;ao.
Art. 69. A carteira ou cedula de identidade social sera
fornecida ao associado quando de sua inscric;ao, ou a requerimento, no
caso de extravio, em que se expressa tal circunstancia.
Art. 70. Nos casos de renuncia coletiva dos membros do
Conselho Fiscal, sera convocada, pelo Presidente,· Assembleia Geral
Extraordinaria para decidir sobre a escolha dos substitutes.
Art. 71. Os membros da Diretoria Executiva ou do
Conselho Fiscal que vierem a exercer quaisquer dos cargos ou func;oes
previstos no incise VIII, do Artigo 37, deste Estatuto, licenciar-se-ao da
administrac;ao do Sindicato, enquanto perdurar situac;ao referida.
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Art. 72. Os membros da Diretoria Executiva ou do Conselho
Fiscal que desejarem concorrer a qualquer cargo eletivo , federal , estadual
ou municipal, deverao renunciar ao respective cargo exercido no
Sindicato, ate a data do registro de sua candidatura na Justi9a Eleitoral.
Art. 73. Os membros de qualquer 6rg~o da administra9ao
do Sindicato poderao obter licen9a ate o maximo de 3 (tres) meses, nao
podendo gozar nova licen9a senao depois de transcorridos 12 (doze)
meses do termino da primeira.

§ 1° -As licen9as sao da al9ada do mesmo 6rgao a que o
interessado perten9a , ressalvada a licen9a do Presidente, que sera da
competencia da Diretoria .
§ 2° - Transcorrido o prazo da licen9a, os membros
licenciados reassumirao seus respectivos cargos.
Art. 74. Os valores das contribui96es sociais serao fixados
pela Assembleia Geral.
Art. 75. E vedado ao associado se fazer representar nas
Assembleias Gerais por intermedio de terceiros.
Art. 76. 0 Sindicato tera bandeira , distintivo, insignia e
sigla e promovera a publica9ao peri6dica de jornal ou revista de ampla
divulga9ao.
Paragrafo unico - As publica96es referidas neste artigo
serao distribufdas gratuitamente a todos os associados.

a

Art. 77. Os funcionarios do Sindicato estarao submetidos
legisla9ao trabalhista , com tabelas de remunera9ao aprovadas pela
Diretoria Executiva .

§ 1° - Os direitos, deveres e regime de trabalho, dos
funcionarios do Sindicato serao objeto de regulamenta9ao propria , na
forma deste Estatuto, observadas as disposi96es legais.

§ 2° - A admissao de funcionarios no Sindicato far-se-a
atraves de processo seletivo, inspirado em sistema de merito, a ser
estabelecido em ato da Diretoria Executiva.
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Art. 78. Sempre que houver modifica9ao neste Estatuto , fica
a Diretoria Executiva obrigada a promover a necessaria consolida9ao,
editando-a para distribui9ao gratuita aos associados.
TiTULO VIII
DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS
Art. 79. Fica instituldo, no calendario de eventos do
Sindicato, "0 DIA OFICIAL DE LUT A" , a ser comemorado no dia 23 de
agosto de cada ano, como forma de se inscrever definitivamente nos anais
do SINDFLEGO e na memoria de seus filiados, os mementos em que sua
sede esteve fechada por for9a de atos estranhos aos seus estatutos.
Art. 80. 0 antigo Quadro Social da extinta Associa9ao dos
Funcionarios do Legislativo Goianiense - AFLEGO, passa a integrar,
automaticamente, o Quadro Social do SINDFLEGO, em decorrencia da
fusao ocorrida.
Art. 81. As disposi96es destes Estatutos entram em vigor
nesta data , produzindo seus efeitos a partir de seu registro na forma
legal.
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