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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
PLENÁRIA ESTATUTÁRIA SINDICAL 

 
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no 

Estado de Goiás – SINTSEP-GO, por seu Presidente no exercício de suas atribuições 

estatutárias com base na alínea “b” do art. 24 do seu Estatuto aprovado em Plenária de seu 
1o. Congresso realizado nos dias 22 e 23.04.89, com modificações efetuadas na Assembléia-
Geral de 16.12.93 e nas Plenárias dos III e IV Congressos realizados em 27, 28.10.95 e 18, 

19 e 20.11.97, CONVOCA todos os Delegados titulares e suplentes a 

participarem no dia 11 de dezembro de 2009 (sexta-feira) às 8:30h para a 
Plenária Sindical de Base e, CONVOCA também, com base no art. 80 do 
mesmo estatuto,  todos seus fi l iados e fi l iadas a participarem, conforme 
deliberação e decisão congressual durante o seu VIII Congresso realizado no período de 12 a 
14 de dezembro de 2008, em Caldas Novas-GO, para a Assembléia Geral Extraordinária 
para alteração e/ou modificação de seu ESTATUTO, a realizar-se no auditório do Colégio 

Emmanuel, situado à Rua 84-E, nº 165 – Setor Sul, nesta capital, também no dia 11 de 
dezembro de 2009 (sexta-feira) às 10:30h – observando-se o quorum mínimo de 50% 
+ 1 (cinqüenta por cento mais um) dos filiados, em primeira convocação, ou com qualquer 
quorum, em segunda e última convocação, 01 (uma) hora após. 

 

A proposta de alteração e/ou modificação do Estatuto segue no Anexo I deste Edital.  
Obs.: No anexo, os conteúdos propostos para acréscimo encontram-se sublinhados, 

enquanto aqueles propostos para serem suprimidos foram tachados. As partes que não foram 
publicadas é porque não sofreram proposta de alteração. 

 

As propostas-contribuições oriundas do quadro de filiados ao SINTSEP-GO, para se 

submeter à Plenária Estatutária Sindical, deverão ser encaminhadas e protocoladas na sede do 
SINTSEP-GO até às 18:00h do dia 25 de novembro de 2009 (quarta-feira).  

 

Estas propostas, também, poderão ser encaminhadas devidamente identificado o 
filiado, através de e-mail endereçado para sintsepgo@sintsepgo.org.br – identificando se 
tratar de contribuição do(a) filiado(a) e registrando se tratar de PROPOSTA DE REFORMA 
ESTATUTÁRIA de .............. (registrar nome, o órgão/base sindical e a respectiva matrícula 

no SIAPE), para, em seguida, receber mensagem do SINTSEP-GO confirmando o recebimento 

da propostas respectiva.      
 

Fora deste padrão, não serão aproveitadas as contribuições encaminhadas ao SINTSEP-
GO.  

 

A pauta é a seguinte – 11.12.2009: 
  

• Abertura dos trabalhos: 8:00h 
• Informes e Análise das Atividades do Movimento Sindical: 8:30/10:29h 
• 1ª. Chamada para a Assembléia Geral Extraordinária: 10:30h 
• 2ª. e última Chamada para a Assembléia Geral Extraordinária: 11:30h, 

com a leitura e aprovação do Regimento Interno e, em seguida, apresentação e 
leitura das proposta de alteração/modificação Estatutária.  

• Trabalhos Previstos: Das 11:30h às 13:00h. 
• Encerramento: 13:00 às 13:30h 

 
 Publique-se na forma prevista no art. 80 do Estatuto do SINTSEP-GO.  

 
Goiânia-GO 9 de novembro de 2009. 

 
ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do SINTSEP-GO 



SSIINNTTSSEEPP--GGOO  Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás             

Filiado à CUT                                              Rua   Dr.  Olinto  Manso  Pereira  (antiga Rua 94),  nº 910,  Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100 

e à CONDSEF                                    CNPJ - 25.107.368/0001-84, fundado em 23/04/89  -  Fones: 0800 642 20 10 e (062) 3213-2000 -  www.sintsepgo.org.br 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ANEXO 1 
 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO E/OU MODIFICAÇÃO AO: 
 

ESTATUTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO 
FEDERAL NO ESTADO DE GOIÁS 

SINTSEP-GO 
 

Fundado em 23/04/89 
 

TÍTULO I 
 

DA CONSTITUIÇÃO, PRERROGATIVAS,  
DIREITOS E DEVERES 

 
Artigo 1° - O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

NO ESTADO DE GOIÁS, fundado no Congresso Estadual da categoria, realizado em Goiânia-GO, nos 
dias 22 e 23 de abril de 1.989, é uma sociedade civil de direito privado, de caráter democrático, sem fins 
econômicos, religioso, político-partidário e racial, de duração indeterminada. Entidade sindical 
representativa dos trabalhadores no serviço público federal da administração direta e indireta, das 
autarquias e fundações e empresas públicas, em particular os trabalhadores amparados pela Lei n° 
8112/90 e os trabalhadores enquadrados no regime de trabalho da CLT que trabalham nos órgãos da 
administração indireta, empresas públicas e estatais, associações e instituições que dependam de 
orçamento e verbas públicas, tanto os da ativa como os aposentados ou pensionistas e aqueles(as) com 
processos de anistia não concluídos, no Estado de Goiás, com sede e foro na cidade de Goiânia-GO. 

§ 1º............................................ 
§ 2°............................................ 
Artigo 2° - O SINTSEP-GO tem por finalidade precípua a união, a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores no serviço público federal no Estado de Goiás, sejam 
ativos, aposentados ou pensionistas e anistiados ou com processo de anistia, tanto os ligados ou 
pertencentes à administração direta, como a indireta, enquadrados na Lei n°. 8112/90 e os do regime de 
trabalho da CLT, em ambos os casos, pertencentes às fundações, autarquias, empresas públicas e 
estatais, associações e instituições que dependam de orçamento e verbas públicas, inclusive em questões 
judiciais ou administrativas; a solidariedade e participação na luta dos trabalhadores, visando a melhoria 
das condições de vida e de trabalho de seus representados. 
  Artigo 3°-............................................ 

a) Representar perante as autoridades administrativas, judiciárias e legislativas, bem como 
perante toda a sociedade, os interesses gerais da categoria e/ou os interesses individuais de seus/suas 
associados(as); 

b) Substituir processualmente, em juízo ou fora dele, os associados do SINTSEP-
GO e/ou membros da categoria, nos termos do inciso XXI do art. 5º e do inciso III do art. 8º da 
Constituição Federal; 

c) Propor Ação Civil Pública em defesa e proteção ao meio ambiente, aos recursos 
naturais, ao consumidor, ao patrimônio artístico, histórico e paisagístico; e finalidades institucionais 
defendidas pelo Sindicato, nos termos da Lei 7.347/85;  

d)............................................ 
e).............................................  
f) Estabelecer contribuições dos sindicalizados de acordo com as decisões tomadas em 

Assembléia-Geral ou em suas Plenárias Congressuais na forma preceituada pela Constituição Federal, 
devendo as referidas contribuições consignadas serem descontadas em folha, mediante comunicado por 
ofício ao órgão pagador ou na forma disposta em portaria ou normativa baixada pelo órgão de controle de 
recursos humanos e pagamento, sem ônus para o SINTSEP-GO, conforme dispositivo da alínea “c” do art. 
240 da Lei nº 8112/90.  

g) Filiar-se e/ou se desfilar de organizações sindicais, Federações, Confederações, 
Centrais Sindicais e organizações de âmbito internacional de interesse dos trabalhadores, mediante 
aprovação em Assembléia Geral ou em Congresso da categoria; 
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h) Buscar e manter a integração com as demais entidades de outras categorias 

profissionais para a concretização da solidariedade social e da defesa dos interesses nacionais, bem como, 
com os movimentos populares e culturais e demais segmentos organizados da sociedade desde que 
constituídos para lutar em defesa da ampliação das políticas que estimulem o processo de autonomia 
social, o debate à promoção da igualdade e a difusão da diversidade cultural dos diversos segmentos; 

i) ............................................ 
j) ............................................ 
k) ............................................ 
l) ............................................ 
m) ............................................ 
n) ............................................ 
o) ............................................ 
p) ............................................ 
q) ............................................ 
r) ............................................ 
 

  Artigo 4° - A todo trabalhador que por atividade e vínculo empregatício integre − ativo, 
aposentado ou pensionista e ainda, anistiados ou com processo de anistia − o Serviço Público Federal no 
Estado de Goiás, em particular o trabalhador regido pela Lei no. 8112/90, o trabalhador regido pelo regime 
de trabalho da CLT, integrante em órgãos da administração direta, indireta, das fundações, autarquias, 
empresas públicas e estatais, associações e instituições que dependam de orçamento e verbas públicas, 
bem como aquele cedido a outras instituições públicas, é garantido o direito de ser admitido (a) como 
filiado(a) ao SINTSEP-GO. 

Parágrafo Primeiro – A filiação se formalizará através de preenchimento de requerimento 
à disposição do (a) trabalhador (a) ativo (a), aposentado (a) e pensionista, incluindo os (as) anistiados (as) 
e com processos de anistia em tramitação, no serviço público no Estado de Goiás, com comprovação de 
matricula no SIAPE, endereço residencial e documentos pessoais para aqueles que, obrigatoriamente, 
possuir. 

Parágrafo Segundo – No caso de refiliação, é facultado à Diretoria Executiva recusar o 
novo pedido de filiação, após analisar o motivo da desfiliação, especialmente quando se constatar que a 
iniciativa teve o objetivo de tirar proveito pessoal de uma situação em detrimento da Entidade e dos demais 
associados, podendo impor sanções, inclusive de reparação financeira, bem como exigir o ressarcimento 
da contribuição sindical prevista no Artigo 83 deste Estatuto, referente ao período de desfiliação, em caso 
de admissão de nova filiação. 

Artigo 5°-............................................ 
a) ............................................ 
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 
e) ............................................ 
f) Recorrer para a Diretoria Executiva, contra ato de qualquer associado e/ou resolução ou 

ato da própria Diretoria e até mesmo resolução de Assembléia-Geral que contrarie o Estatuto e Regimento 
Eleitoral ou outra Assembléia-Geral devidamente convocada e realizada. Dessa decisão cabe recurso, que 
deverá ser protocolado na Secretaria do SINTSEP-GO, vendo o mesmo ser apreciado em outra 
Assembléia-Geral a realizar-se no prazo máximo de 90 dias, garantindo-se todos os meios impessoais e 
imparciais previstos neste Estatuto para a realização da mesma. 
  § 1º-............................................. 

§ 2º-............................................ 
§ 3º-.............................................. 

  Artigo 6° -............................................ 
a) ............................................ 
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 
e) ............................................ 

Parágrafo Único -............................................ 
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Artigo 7° - O associado está sujeito a penalidade de suspensão ou exclusão do quadro 

social, quando cometer desrespeito ao Estatuto e às decisões adotadas em Assembléia Geral ou 
Congresso, bem como, as deliberações da Diretoria Executiva decorrente da aplicação do Estatuto ou 
Regimento do SINTSEP-GO. 
  Artigo 8° - Para conduzir o processo de apuração da infração cometida pelo associado, 
será constituída Comissão de Ética, composta de 2 (dois) diretores e 3 (três) associados, eleitos pelo 
Conselho de Delegados de Base. O processo será conduzido observando os procedimentos básicos do 
direito de defesa e apelação, formalizado um relatório conclusivo, que recomenda ou não à Diretoria 
Executiva a aplicação de penalidade. 
  Parágrafo Único - O infrator poderá ainda recorrer da penalidade aplicada pela Diretoria 
Executiva à Plenária Sindical, em Assembléia Geral ou em Congresso, em última instância, respeitada a 
primeira reunião dessas instâncias após o período de aplicação da penalidade. 
  Artigo 9°-............................................ 

Artigo 10° - O associado excluído sem justa causa, na avaliação do SINTSEP-GO, 
manterá seus direitos associativos, ficando isento das contribuições sindicais, enquanto perdurar esta 
condição de impedimento, perdendo-a automaticamente ao ingressar em outra categoria. 

Parágrafo Único - Ao associado excluído nos termos do caput deste artigo, fica 
assegurado o direito à respectiva assistência jurídico-trabalhista, observado o previsto no Parágrafo 
Segundo do Artigo 4° e o tempo de filiação previsto no parágrafo primeiro do Artigo 5º (quinto) deste 
Estatuto. 

Artigo 11-............................................ 
 

TÍTULO - I I 
 

DA ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO  
DO SINDICATO. 

Artigo 12 -............................................ 
a) ............................................ 
b) Diretoria Ampliada; 
b)............................................ 
c)............................................   
Artigo 13 -............................................ 
Artigo 14 -............................................ 
§ 1° -............................................ 
§ 2° -............................................ 
§ 3° - Podem ser criadas pela Diretoria Executiva, unidades representativas denominadas 

Delegacias Sindicais de Base em municípios que apresentarem demandas justificáveis, desde que, 
primeiro, seja submetido à aprovação no Planejamento Estratégico para a previsão de orçamento e 
viabilização da infra-estrutura. 

§ 4° - O Delegado de Base responsável pela Delegacia Sindical de Base será eleito dentre 
delegados e filiados/associados do(s) município(s) abrangente(s). 

Artigo 15 -............................................ 
§ 1° - O Plenário reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo. 
§ 2° -............................................ 
a) ............................................ 
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 

   
  Artigo 16 -............................................ 
  Artigo 17 -............................................ 
  Artigo 18 -............................................ 
  Artigo 19 -............................................ 

a) ............................................ 
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) Diretoria de Administração, Finanças e Patrimônio; 
e)............................................ 
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f) Diretoria de Imprensa, Comunicação e de Promoção; 
g) Diretoria de Assuntos Jurídicos; 
h) Diretoria de Formação Sindical e Sindicalização; 
i) Diretoria de Estudos Sócio-Econômicos; 
j) Diretoria de Aposentados e Pensionistas; 
k) Diretoria de Apoio ao Pessoal do Interior; 
l) Diretoria de Articulação com os Movimentos Populares e Estudantis; e 
m)............................................ 

   
  Artigo 20 - As decisões sejam da Diretoria Executiva ou da Diretoria Ampliada serão 
tomadas por maioria simples de seus membros presentes, obedecido ao quorum mínimo para deliberação 
de 50% + 1 (cinqüenta por cento mais um) do número de membros da Diretoria Executiva. 
  Artigo 21 - Os atos da Diretoria Executiva denominar-se-ão DELIBERAÇÕES, as quais 
serão numeradas em séries anuais, devendo conter as assinaturas do Presidente e pelo menos 1 (um) dos 
Diretores, preferencialmente, da área a que estiver afeta a resolução. 
  Parágrafo Único – Poderão as decisões quotidianas da Diretoria Executiva que impliquem 
em encaminhamentos de ordem político e de ordem administrativo-financeiro e geral, serem tomadas, da 
mesma forma contida no art. 20, sem a obrigatoriedade da forma prevista no caput deste artigo.    
  Artigo 22 -........................................... 
  § 1° -............................................ 
  § 2° - Os Diretores Suplentes são integrantes da Diretoria Ampliada. 
   
  Artigo 23 -............................................ 

a)............................................ 

b)............................................ 

c)............................................ 
d)............................................ 
e)............................................ 
f)............................................ 
g)............................................ 
h)............................................ 
i)............................................ 
j)............................................ 
k) Aprovar, consoante o Planejamento Estratégico Sindical, o Plano de Ação do SINTSEP-

GO, formado pelo conjunto dos: 
- O Plano Orçamentário Anual; 
- O Balanço Financeiro Anual; 
- O Balanço Patrimonial Anual; 
l) Divulgar ao Plenário de Direção o Plano Anual de Ações Sindicas, objetivando o 

referendum da categoria; 
m) Prestar Contas de suas atividades, da execução das receitas e despesas e do exercício 

financeiro anualmente e ao término do mandato. Nada, impedirá, no entanto, a prestação de contas por 
periódicas em Plenários de Direção e plena divulgação de resultados; 

n)............................................ 
o) Aprovar contribuição, inclusive financeira, à entidade sindical central, em gestação e em 

disputa eleitoral contra outras forças, à associação de trabalhadores de órgão da base do SINTSEP-GO, e 
a outras entidades do movimento popular e estudantil de caráter democrático; 

Parágrafo Único -............................................ 
   
  Artigo 24 -............................................ 
  a) ............................................ 

b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) Apor sua assinatura em cheques e outros títulos, juntamente com o(a) Diretor(a) de 

Administração, Finanças e Patrimônio; 
e) ............................................ 
f) ............................................ 
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Artigo 25 -............................................  

a) ............................................ 

b) ............................................ 
c) ............................................ 
 
Artigo 26 –............................................ 
a) ............................................ 
b) Coordenar e orientar a ação das Diretorias e demais setores do Sindicato, integrando-os 

sob a linha de ação definida pela Diretoria Executiva, aprovada pelo Plenário do Sistema Diretivo; 
c) Coordenar a elaboração e zelar pela execução do Planejamento Estratégico Sindical e 

Plano de Ação Sindical, que conterá dentre outras: 
-............................................ 
- As prioridades, orientações e metas a serem atingidas a curto, médio e longo prazo pelo 

conjunto do Sistema Diretivo e Diretorias do Sindicato; 
d) Elaborar relatórios e análises sobre o desenvolvimento das atividades dos órgãos do 

Sistema Diretivo e do desempenho das Diretorias e setores do Sindicato; 
e) ............................................ 
f) ............................................ 
g) ............................................ 
 
Artigo 27 - São atribuições do(a) Diretor(a) de Finanças; 
a) Implementar a Diretoria de Finanças; 
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) Propor e coordenar a elaboração e a execução do Plano Orçamentário Anual, resultante 

do Planejamento Estratégico Anual, bem como as alterações a serem aprovadas pela Diretoria Executiva; 
e) ............................................ 
f) ............................................ 
g) ............................................ 
h) ............................................ 
-............................................ 
-............................................ 
-............................................ 
-............................................ 

  
  Artigo 28 - São atribuições do(a) Diretor(a) de Organização: 

a) Implementar a Diretoria de Organização;  
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 
e) ............................................ 
f) ............................................ 
g) ............................................ 
h) ............................................ 
i) ............................................ 
j)............................................  
k)............................................ 
l) ............................................ 
 
Artigo 29 - São atribuições do Diretor(a) de Imprensa, Comunicação e Promoção: 
a) Implementar a Diretoria de Imprensa, Comunicação e Promoção; 
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 
e) ............................................ 
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f) Promover festas no intuito de angariar fundos para o Sindicato. (excluir) 
 
Artigo 30 - São atribuições do(a) Diretor(a)  de Assuntos Jurídicos: 
a) ............................................ 
b) ............................................ 
 
Artigo 31 - São atribuições do(a) Diretor(a) de Formação Sindical e Sindicalização: 

a) Implementar a Diretoria de Formação Sindical e Sindicalização, mantendo setores responsáveis 
pela educação sindical, estudos sobre saúde do trabalhador, estudos tecnológicos, pesquisas e 
documentos, socializando as informações disponíveis; 

b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 
e) ............................................ 
f) ............................................ 
g) ............................................ 
 
Artigo 32 - São atribuições do(a) Diretor(a) de Estudos Sócio-Econômicos: 

a) Implementar a Diretoria de Estudos Sócio-Econômicos, mantendo setores responsáveis pela 
análise econômica e política para o setor público e política salarial; 

b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 
 
Artigo 33 - São atribuições do(a) Diretor(a)  de Aposentados e Pensionistas; 
a) Implementar a Diretoria de Aposentados e Pensionistas; 
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 
e) ............................................ 
f) ............................................ 
 
Artigo 34 - São atribuições do(a) Diretoria de Apoio ao Pessoal do Interior: 
a) Implementar a Diretoria de Apoio ao Pessoal do Interior; 
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 
e) ............................................ 
f) Administrar o complexo de alojamento destinado a abrigar filiados do SINTSEP-GO 

residentes no interior que buscam atendimento e tratamento médico na capital. 
 
Artigo 35 - São atribuições do(a) Diretoria de Articulação com os Movimentos Populares e 

Estudantis: 
a) Implementar a Diretoria de Articulação com os Movimentos Populares e Estudantis; 
b) ............................................ 

c) ............................................ 

d) ............................................ 
 
Artigo 36 -............................................ 
Artigo 37 -............................................ 
Artigo 38 -............................................ 

  Parágrafo Único: O Conselho Fiscal reunir-se-á, a cada 90 (noventa) dias, com a Diretoria 
Executiva, com objetivo de orientar e estabelecer procedimentos de execução de contas. 
 
  Artigo 39 -............................................ 
  Artigo 40 -............................................ 

a) ............................................ 
b) ............................................ 
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c) ............................................ 
d) ............................................ 
e) ............................................ 
f) ............................................ 
g) ............................................ 
h) ............................................ 
Parágrafo Único Primeiro - Os Delegados Sindicais de Base estão submetidos a todos os 

deveres e obrigações dos demais diretores da entidade, exceto aos exclusivos de cargos específicos 
constantes neste Estatuto. 

Parágrafo Segundo – Em eventual desistência do filiado de manter-se Delegado Sindical 
de Base, a base em seu local de trabalho poderá convocar uma Assembléia Geral Extraordinária para 
eleição de substituto e encaminhar a decisão à Direção para os efeitos consecutivos.  

 
Artigo 41 -............................................ 
a) ............................................ 
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 
e) ............................................ 
 
Artigo 42 -............................................ 
Artigo 43 -............................................ 
§ 1º -............................................ 
§ 2º -............................................ 
 
Artigo 44 -............................................ 
Artigo 45 -............................................ 
Artigo 46 -............................................ 
Artigo 47 -............................................ 
Artigo 48 -............................................ 

 
TÍTULO III  

 
DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO  

DA CATEGORIA 
 

Artigo 49 - ............................................ 
Parágrafo Único -............................................ 
 
Artigo 50 -............................................ 
Artigo 51 -............................................ 
Artigo 52 -............................................ 
a) ............................................ 
b) ............................................ 
 
Artigo 53 - A Assembléia-Geral que implique em aquisição ou alienação de bem imóvel 

será processada na conformidade de regulamentação própria deste Estatuto. 
Artigo 54 -............................................ 
Artigo 55 -............................................ 
a) ............................................ 
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 
 
Artigo 56 -............................................ 
Artigo 57 -............................................ 
Artigo 58 -............................................ 
Artigo 59 -............................................ 
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a) Afixação de Edital de Convocação na sede da Entidade, e nos locais de trabalho dos 
associados, com prazo mínimo de 15 (quinze) 8 (oito) dias de antecedência. 

b) Publicação do Edital de Convocação no veículo de comunicação oficial do SINTSEP-GO, 
e/ou, em jornal local de grande circulação, com prazo de 10 (dez) 5 (cinco) dias de antecedência. 

§ 1º -............................................ 
§ 2º -............................................ 
 
Artigo 60 -............................................ 
Parágrafo Único -............................................ 
 
Artigo 61 -............................................ 
Artigo 62 -............................................ 
Artigo 63 -............................................ 
Parágrafo Único -............................................ 

 
TÍTULO IV  

 
DA GESTÃO FINANCEIRA, 

 PATRIMONIAL E DE PESSOAL 
 

  Artigo 64 - O Plano Orçamentário Anual, elaborado pela Diretoria de Administração, 
Finanças e Patrimônio e aprovado pela Diretoria Executiva, definirá consoante o Planejamento Estratégico 
Anual a aplicação dos recursos disponíveis da entidade, visando a realização dos interesses da categoria e 
a sustentação de sua lutas. 
  Artigo 65 -............................................ 

a) ............................................ 
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 
e) ............................................ 
 
Artigo 66 -............................................ 
a) ............................................ 
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 
 
Artigo 67 -............................................ 
Artigo 68 -............................................ 
a) ............................................ 
b) ............................................ 
 
Artigo 69 -............................................ 
Artigo 70 -............................................ 
Artigo 71 -............................................ 
§ 1º -............................................ 
§ 2º -............................................ 
§ 3º -............................................ 
a) ............................................ 
b) ............................................ 
 
Artigo 72 -............................................ 

a) ............................................ 
b) ............................................ 
c) ............................................ 
d) ............................................ 
e) ............................................ 
f) ............................................ 
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Artigo 73 -............................................ 
Artigo 74 -............................................ 
Artigo 75 -............................................ 
Artigo 76 -............................................ 
 
Artigo 77 -............................................ 
Parágrafo Primeiro – As contratações de pessoal, toda vez que se fizerem necessárias, 

serão por processo seletivo.   
Parágrafo Segundo Único - É vedada expressamente a contratação de parente até o 2º 

(segundo) grau de qualquer Diretor ou Membro do Conselho Fiscal do Sindicato, seja de que forma for, 
ainda que a contratação seja por interposta pessoa, ou seja à disposição, quando também está vedado 
qualquer contraprestação financeira pelo Sindicato. 

 
Artigo 78 -............................................ 
§ 1º - O Diretor licenciado, mesmo que informalmente, com dedicação exclusiva e em 

tempo integral no SINTSEP-GO, fará jus a gratificação ajuda de custo equivalente ao valor de 2,5 (dois e 
meio) salários-mínimo mensal; 

§ 2º - É assegurado ao Diretor aposentado, com exclusiva e integral dedicação integral no 
SINTSEP-GO, a mesma gratificação ajuda de custo de 2,5 (dois e meio) salários-mínimo mensal e mais os 
benefícios adicionais do pessoal da ativa que o aposentado deixa de receber, tais como auxílios 
alimentação, transporte e creche, quando for o caso. 

§ 3º - É, também, assegurado ao Diretor que optar por dedicação em meio período, 
situação obrigatória ser deliberada e aprovada pela Diretoria Executiva, o recebimento de ajuda de custo 
reduzido a 50% (cinqüenta por cento) do valor definido no § 1º, mantidos integrais os benefícios adicionais 
referidos no § 2º deste artigo.  

 
Artigo 79 -............................................ 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
   
  Artigo 80 -............................................ 
  Artigo 81 -............................................ 
  Artigo 82 -............................................ 
  § 1º -............................................ 
  § 2º -............................................ 
 
  Artigo 83 -............................................ 
  Artigo 84 -............................................ 
  Artigo 85 -............................................ 
  Artigo 86 -............................................ 

 
 
 
Goiânia-Goiás............................................ 
Nota: O presente Estatuto foi aprovado pela.......................................... 

       
 

Ademar Rodrigues de Souza 
Presidente do SINTSEP-GO 

 


