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ESTATUTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PtJBLICO

FEDERAL NO ESTADO DE GOIAS

TITULO I

DA CONSTITUICÅ0, PRERROGATIVAS, DIREITOS E DEVERES

Artigo IO- O SENDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO

ESTADO DE GOIAS - SINTSEP-GO, fundado no Congresso Estadual da categoria, realizado em

Goi含nia-GO, nOS dias 22 e 23 de abril de l.989, 6 uma entidade com naturezajuridica de sindicato, de

Carater democr各tico, Sem fins econ6micos, religioso, POlitico-Partiddrio e racial, de dura誇o

indeteminada・ Entidade sindical representativa dos trabalhadores no servICO P山blico federal da

administracfb direta e indireta, das autarqulaS e fundac6es e empresas p心blicas, em Particular os

trabalhadores amparados pela Lei n0 81 12/90 e os trabalhadores enquadrados no reglme de trabalho

da CLT que trabalham nos orgaos da administra商o indireta, emPreSaS Pbblicas e estatais, e

instituic6es que dependam de orcamento e verbas pfblicas, tantO OS da ativa como os aposentados ou

PenSionistas e aqueles(as) com processos de anistia n為o concluidos, nO Estado de Goi各s, COm Sede e

foro na cidade de Goi会nia-GO.

§ 1O- O Sindicato poder各designar-Se Pela sigla SINTSEP-GO.

§ 2O- O SINTSEP-GO possui sede pr6pria, Situada na Rua Dr. Olinto Manso Pereira (antiga Rua 94),

nO 910, Setor Sul, CEP∴ 74.080-100, Goi含nia-GO, e foro nesta mesma cidade, POdendo estender as

suas atividades a todo o Estado de Goi各s.

Artigo 2O- O S丁NTSEP-GO tem por finalidade precipua a unifro, a defesa dos direitos e interesses

COletivos ou individuais dos trabalhadores no serv19O Ptolico federal no Estado de Goi各s, SQJam

ativos, aPOSentados ou pensionistas e anistiados ou com processo de anistia, tantO OS ligados ou

PertenCenteS a administra9fb direta, COmO a indireta, enquadrados na Lei nO. 81 12/90 e os do reglme

de trabalho da CLT, em ambos os casos, PertenCenteS aS funda96es, autarqulaS, emPreSaS Ptolicas e

estatais, e instituic6es que dependam de orcamento e verbas pf巾licas言nclしISive em quest6es judiciais

Ou administrativas; a SOlidariedade e participa商o na lしIta dos trabalhadores, Visando a melhoria das

COndi96es de vida e de trabalho de seus representados.

Artigo 3O- Constituem prerrogativas e deveres do SENTSEP-GO:

a) Representar perante as autoridades administrativas, judici鉦as e legislativas, bem como

Perante tOda a sociedade, OS interesses gerais da categoria e/ou os interesses individuais de

SeuS/suas associados(as);

b) Subst血ir pl’OCeSSualmente, em juizo 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

Constituiや肴O Federal;

C) Propor A車o Civil Phblica em defesa e pI◆Ote誇O aO m叩ambiente, aOS reCurSOS naturais’a?

COnSumidor, aO Patrim6nio artistico, hist6rico e palSagistico; e finalidades institucionalS

defendidas pelo Sindicato, nOS temOS da Lei 7.347/85;

d) Celebrar convenc6es, aCOrdos e contratos coletivos de trabalho;
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e) Eleger, atraV6s de seus foruns, OS rePreSentanteS da categoria;

f) Estabelecer contribuic6es dos sindicalizados de.acordo com as decis6es tomadas em

Assembleia Geral ou em suas Plen誼as CongressualS na forma preceituada pela Constitui9fo

Federal, devendo as referidas contribuic6es conslgnadas serem descontadas em folha,

mediante comunicado por ofroio ao orgao pagador ou na foma disposta em portaria ou

nomativa baixada pelo 6rg肴o de controle de recursos humanos e pagamento’Sem 6nus para o

SENTSEP-GO, COnfome dispositivo da alinea “c’’do art. 240 da Lei nO 81 12/90;

g) Filiar-Se e/ou se des甜ar de organizac6es sindicais, Federac6es, Confedera亨6es, Centrais

Sindicais e organizac6es de ambito intemacional de interesse dos trabalhadores, mediante

aprova9肴O em Assembleia Geral ou em Congresso da categoria; e,

h) Buscar e manter a integracfro com as demais entidades de outras categorias profissionais para a

COnCretiza誇o da solidariedade social e da defesa dos interesses nacionais, bem como, COm OS

movimentos populares e culturais e demais segmentos organizados da socjedade desde que

COnStituidos para lutar em defesa da ampliac訃o das politicas que estimulem o processo de

autonomia social, O debate a promo商o da igualdade e a difusfb da diversidade cultural dos

diversos segmentos;

i) Estimular a organizacわda categoria por local de trabalho;

j) Estabelecer negocia96es visando a obten9肴O de melhorias para a categoria;

k) Constituir servi9OS Para a forma辞o de atividades nos planos econ6mico, SOCial e politico;

l) Colaborar com os 6rg肴os p。blicos e 6rg肴os que exercam atribuic6es de interesse dos

trabalhadores no servICO P的lico’COmO a fiscalizacfb do trabalho e das condic6es de sande,

higiene e seguranca do trabalho;

m) Colabo教●ar COm OS 6rgわs t6cnicos e consultivos no estudo e solu9わdos probIemas que se

relacionem com a categoria;

n) Lutar pela unificac各o do movimento si11dical, Pela base;

O) Lutar pela defesa das liberdades individuais e coletivas, Pelo respeito a justica social e pelos

direitos ftmdamentais do homem, eStabelecendo estrat6gia de a9わem funcfo dessas

COnquistas;

P) Lutar pela melhoria e democratiza9肴O do Servico P的lico;

q) lnstalar sub sedes e/ou delegacias sindicais nas regi6es abrangidas pelo SINTSEP-GO, de
acordo com suas necessidades; e

r) Propiciar o bem-eStar SOCial, bem como lazer para os甜ados e seus dependentes.

TITULO II

DOS ASSOCIADOS, DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES

Artigo 4O- A todo trabalhador que por atividade e vinculo empregaticio integre - ativo, apOSentado ou

PenSionista e ainda’anistiados ou com processo de anistia - O Servi9O Ptolico Federal, em Particular

O trabalhador regido pela Lei no. 8112/90’O trabalhador regido pelo reglme de trabalho da CLT,

integrante em 6rgfros da administracfro direta・ indireta, das fundac6es, autarquias, emPreSaS Pdblicas e
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estatais’e instituic6es que dependam de orcamento e verbas publicas, bem como aquele cedido a

OutraS instituic6es p品olicas, 6 garantido o direito de ser admitido (a) como filiado(a) ao SINTSEP-GO.

§ 1O- A filia9わse fomalizar各atrav6s de preenchimento de requerimento a disposicfb do (a)

trabalhador (a) ativo (a), apOSentado (a) e. pensionista, incluindo os (as) anistiados (as) e com

PrOCeSSOS de anistia em tramitac肴o, nO SerV190 Ptolico no Estado de Goi各s, COm COmPrOVa9fb de

matricula no SIAPE, endereco residencial e documentos pessoais para aqueles que, Obrigatoriamente,

POSSuir.

§ 2O- No caso de refilia9肴O, 6 facultado a Diretoria Executiva recusar o novo pedido de軸acわ, aP6s

analisar o motivo da desfiliacfb, eSPeCialmente quando se constatar que a iniciativa tcve o o切etivo de

tirar proveito pessoal de uma situacfo em detrimento da Entidade e dos demais associados, POdendo

impor sanc6es言nclusive de reparacわfinanceira, bem como exlglr O reSSarCimento da contribuicあ

Sindical prevista no Artigo 83 deste Estatuto, referente ao periodo de des刑iacあ, em CaSO de admissわ

de nova filia9肴O.

Artigo 5O- S肴o direitos dos associados:

a) Votar e ser votado em eleic6es de representacわdo Sindicato, reSPeitadas as deteminac6es

deste Estatuto.

b) Gozar dos beneficios e assistencia proporcionados pelo SENTSEP-GO;

C) Excepcionalmente, COnVOCar Assemb16ia-Geral;

d) Participar com direito a voz e voto das Assembleias Gerais;

e) Utilizar as dependencias do SENTSEP-GO para atividades compreendidas neste Estatuto; e,

f) Recorrer para a Diretoria Executiva, COntra atO de qualquer associado e/ou resoluc肴o ou ato da

Pr6pria Diretoria e ate mesmo resolu佃o de Assembleia Geral que contrarie o Estatuto e

Regimento Eleitoral ou outra Assembleia Geral devidamente convocada e realizada. Dessa

decisfb cabe recurso, que dever各ser protocolado na Secretaria do SINTSEP-GO, devendo o

mesmo ser apreciado em outra Assembleia Geral a realizar-Se nO PraZO m各Ximo de 90 dias,

garantindo-Se tOdos os meios impessoais e imparciais previstos neste Estatuto para a realiza9わ

damesma.

§ lO- O exercicio dos direitos a que se refere a alinea ’一a’’deste Artigo, fica condicionado a

PemanenCia efetiva no quadro social de, nO minimo, 150 (cento e cinquenta) dias, COntados,
ininterruptamente’a Partir da data de inscricfb do associado at6 a data da respectiva eleicho.

§ 2O- Ao associado dispensado, demitido e/ou similar, Semjusta causa, na aValia亨肴O do SENTSEP-GO,

6 assegurado o direito de pa正cipar de todos os 6rgわs de delibera9fo do SINTSEP-GO, na forma e

PrOPOrC肴O regulamentada, Observado o tempo de filia9fo previsto no paragrafo anterior deste Artigo.

§ 3O- Excetuam-Se dos direitos de ser votado o甜iado pensionista e de votar e ser votado o menor de

16 (dezesseis) anos.

Artigo 6O- Sfb deveres dos Associados:

a) Pagar pontualmente a mensalidade estipulada pela Assembleia Geral;
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b) Exigir o cumprimento dos o切etivos e deteminac6es deste Estatuto e o respeito por parte da

diretoria as decis6es das Assembleias Gerais;

C) Zelar pelo patrim6nio e servi9OS do Sindicato, Cuidando da sua correta utilizacわ;

d) Comparecer as reuni6es e Assembleias Gerais, eSPeCialmente as convocadas pelo SENTSEP-

GO;e

e) Cumprir e fazer cumprir os o切etivos e deteminac6es deste Estatuto, bem como as decis6es

das Assembleias Gerais.

Paragrafo Unico- Os associados do SENTSEP-GO n看o responderfb, nem meSmO Subsidiariamente,

Pelas obrigac6es contraidas pela Diretoria do Sindicato.

Artigo 7O- O associado e os Diretores administradores do SENTSEP/GO est訃o suJeltOS a Penalidade de

SuSPenS肴O Ou eXClus肴o do quadro social, quando cometer desrespeito ao Estatuto e as decis6es

adotadas em Assembleia Geral ou Congresso, bem como, aS deliberac6es da Diretoria Executiva

decorrente da aplicac着o do Estatuto ou Regimento do SENTSEP-GO.

Artigo 80- Para conduzir o processo de apuracわda infrac執o cometida pelo associado e os Diretores

administradores do SENTSEP/GO, Sera COnStituida Comissわde面ca, COmPOSta de 2 (dois) diI・etores

e 3 (tres) associados, eleitos pelo Conselho de Delegados de Base. O processo sera conduzido

Observando os procedimentos b各sicos do direito de defesa e apelacfb, fomalizado um relat6rio

COnClusivo, que reCOmenda ou nfb a Diretoria Executiva a aplica9各O de penalidade.

Paragrafo Unico- O infrator, S匂a ele, aSSOCiado ou Diretor administrador do SENTSEP/GO, POdera

ainda recorrer da penalidade aplicada pela Diretoria Executiva a Plendria Sindical, em Assembleia

Geral ou em Congresso, em ultima inst含ncia, reSPeitada a prlmelra reuni各o dessas instancias ap6s o

Periodo de aplicacわda penalidade.

Artigo 90- O associado convocado para presta誇o do servlCO militar obrigat6rio ou afastamento por

motivo de sa心de por periodo superior a 60 (sessenta) dias ou qualquer outra hip6tese de sしISPenS各O do

COntratO de trabalho, alheia a sua vontade, Serfo assegurados os mesmos direitos dos associados em

atividade laboral, ficando isentos do pagamento das mensalidades no periodo em que pe【・durarem estas

COndic6es.

Artigo lOO- O associado os Diretores administradores do SENTSEP/GO excluido sem 」uSta CauSa, na

avaliacあdo SINTSEP-GO, mantera SeuS direitos associativos, ficando isento das contribuic6es

Sindicais, enquantO Perdurar esta condi9fb de impedimento, Perdendo-a autOmaticamente ao mgreSSar

em outra categoria.

Par晦rafo bnico- Ao associado excluido nos termos do c即ut deste artigo, fica assegurado o direito a

respectiva assistencia juridico-trabalhista, Observado o previsto no Paragrafo Segundo do Artigo 4O e

O temPO de filiacao previsto no par各grafo primeiro do Artigo 5O (quinto) deste Estatuto.

Artigo llO- E estendido aos demitidos do Plano Collor, desde que anistiados nos temos da Lei

8.878/94, OS direitos de associado assegurado no Artigo 5O deste estatuto.
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Artigo 12O- O associado os Diretores administradores do SENTSEP/GO que voluntariamente deixar a

CategOria perder各automaticamente seus direitos associativos.

DO SISTEMA DE DIRECÅo E DAS INSTÅNCIAS DE DELIBERACÅo DA CATEGORTA

SECÅo I

Das Instancias de Delibera商O e Sistema de Direc肴o

Artigo 13O- Sfo Inst含ncias de deliberac肴o do SENTSEP-GO:

a) Assembleia Geral;

b) Congresso;

C) Direcfo Executiva;

d) Conselho de Delegados Sindicais de Base;

e) Plen紅io do Sistema de Direc各o do SENTSEP-GO.

Artigo 14O- Constituem o Plen誼o do Sistema de Direc肴o do SINTSEP-GO’OS Seguintes 6rg肴os:

a) Diretoria Executiva;

b) Conselho Fiscal; e

C) Conselho de Delegados Sindicais de Base.

Artigo 150- A Diretoria Executiva’COm OS reSPeCtivos Diretores Suplentes, e O Conselho Fiscal, COm

SeuS SuPlentes, Ser各O eleitos simultaneamente, em eSCrutinio secreto e direto, Para um mandato de O3

(tres) anos, Pemitida a reelei9為O aO meSmO CargO, SOmente Para mais um mandato.

SECÅo II

Da Assembleia Geral

Artigo 16O- O S丁NTSEP-GO possui duas modalidades de Assembleia Geral:

I.　Assembleia Geral Ordin各ria;

II.　Assembleia Geral Extraordin各ria.

Artigo 17O- As Assembleias Gerais serfo soberanas em suas deliberac6es, desde que observados os

Crit6rios e ressalvas previstas neste Estatuto.
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Paragrafo bnico- A instala印de Assembleia Geral Ordin各ria e Extraordin誼a observar各o qu6rum

minimo de 50% + 1 (Cinquenta por cento mais um) dos釦ados em primeira convocacao・ Ou 30 min.

(trinta minutos) ap6s, em Segunda convoca9fb, COm qualquer qu6rum.

Artigo 18O- Nada obsta as Assembleias Gerais convocadas com fins especificados tratarem de outros

assuntos gerais, desde que aprovados em sua pauta, eXCetO nO CaSO de altera9わestatut誼a’quando se

observar各o previsto no Artigo 144O (Cent6simo quadragesimo quarto) deste Estatuto.

Artigo 19O- O qu6rum para delibera亨fro das Assembleias Gerais ser各sempre por maioria simples dos

associados presentes.

Artigo 20O- O qu6rum da Assembleia Geral para pronunciamento sobre rela96es ou dissidios de

trabalho ser各de:

a) Em primeira convocacわ: metade mais um dos associados que est着o quites com o SENTSEP-

GO, em COnfomidade aos seus deveres previstos neste estatuto;

b) Em segunda convocac肴o: 2/3 dos votos dos associados presentes que estao quites com o

SENTSEP-GO, em COnfomidade aos seus deveres previstos neste estatuto.

Artigo 21O- S肴o consideradas ordin缶ias as Assembleias Gerais de aprecia9肴O do Balanco Financeiro’

a do Balanco Patrimonial, e a de Instalacわdo Processo Eleitoral・ As demais ser各o consideradas

Assembleias Gerais Extraordin各rias.

Paragrafo Unico- A instalac肴o de Assembleia Geral Ordin各ria’de acordo co竺O a正go 17O (d6cimo

s6timo), Observar各o qu6Ium minimo de 50% + 1 (Cinquenta por cento malS um) dos拙ados em

primeira convocac肴o, Ou 30 min. (trinta minutos) ap6s’em Segunda convocac肴o, COm qualquer

qu6Ⅲm.

Artigo 22O- Na ausencia de regulamenta商O diversa e espec描ca, aS Assembleias Gerais ser肴o sempre

convocadas:

a) Pelo Presidente do Sindicato; Ou

b) Pela maioria da Diretoria; Ou

c) Pelo Conselho Fiscal: Ou

d) 10% (dez por cento) dos membros que comp6em o Sistema Diretivo do Sindicato.

Artigo 23O- As Assembleias Gerais Ordin誼as e Extraordin誼as poderao ser convocadas por l% (um

ふ　por cento) dos associados, desde que representando mais de um 6rgao’OS quais espec誼car着o os

motivos da convoca9着O e aSSinar肴o o respectivo edital・

Artigo 24O- A convocacわdas Assembleias Gerais’far-Se-a da seguinte forma:
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a) Afixa9aO de Edital de Convoca商o na sede da Entidade, e dentro do possive‖1OS l。。。is d。

b) Publica亨をO do Edital de Convoca9あno veiculo de comunicacわoficial do SENTSEP-GO,

e/ou, emjomal local de grande circula9fro, COm PraZO de 5 (Cinco) dias de antecedencia.

§ lO- No caso de convoca商o por associado’O Edital de Convocacao a ser publicado poder各ser

assinado apenas por um associado’fazendo-Se men辞O do n。mero de assinaturas apostas no

documento.

§ 20- Nos casos e/ou s血ac6es emergentes, aS Assembleias Gerais Extraordin誼as ser5o convocadas

na foma de regulamento espec描co, eXCetO naS queSt6es que tratareln da extin商o do Sindicato,

alterac6es do Estatuto, elei96es da Diretoria e Conselho Fiscal’altera9肴O da contribuic肴o sindical e

alienac肴o de bem integrante do patrim6nio do SENTSEP-GO.

SECÅo III

Do Congresso

Artigo 25O- O Congresso serirealizado, Ordinariamente’trienal’Ou eXtraOrdinariamente’a qualquer

tempo, quando convocado pelo Sistema Diretivo.

Par細rafo Unico- O Congresso terまcomo finalidade analisar a situacao real da categoria e da

SOCiedade brasileira e deliberar sobre as diretrizes do programa de luta do SENTSEP-GO.

Artigo 26O- O Regimento Intemo do Congresso sera aprovado pelos delegadosfas votantes

devidamente inscritos no evento na mesa inicial do Congresso’que POderao ainda designar uma

Comissfro Organizadora’COmPOSta POr membros do Conselho de Delegados Sindicais de Base, Para

auxiliar a Diretoria nos encaminhamentos necess鉦os a realizacわdo Congresso.

Artigo 27O- Qualquer delegado inscrito no Congresso ter各direito de apresentar textos e moc6es sobre

O tem缶io aprovado no Regimento Intemo.

Artigo 28O- A convocac各o do Congresso cabe a Diretoria Executiva ou a maioria do Sistema Diretivo

Paragrafo Unico- Caso a Djretoria n看o convoque o Congresso no periodo previsto, eSSe POde]・各ser

COnVOCado por l% (um por cento) dos associados, que darao cumprimento a este Estatuto.

SECÅo IV

Da Direcをo e Conselho Fiscal

Artigo 290- A Direc肴o Estadual do SENTSEP-GO 6 composta da segumte foma:

1) Presidente;
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2) Vice-Presidente;

3) Secretaria Geral;

4) Diretoria de Finan9aS;

5) 2a. Diretoria de Finan9aS;

6) Diretoria de Organiza商o;

7) Diretoria de Imprensa, Comunicac肴o e de Promoc肴o;

8) Diretoria de Assuntos Juridicos;

9) Diretoria de Formac肴o Sindical e Sindicalizac肴o;

10)Diretoria de Estudos Socioecon6micos;

1 1) Diretoria de Aposentados e Pensionistas;

12)Diretoria de Apoio ao Pessoal do Interior;

13)Diretoria de Articulacfb com os Movimentos Populares e Estudantis;

14)Diretoria da Mulher.

1 5) Diretoria Suplente;

1 6) Diretoria Suplente;

1 7) Diretoria Suplente;

1 8)Diretoria Suplente;

1 9)Diretoria Suplente;

20) Diretoria Suplente;

2 1) Diretoria Suplente;

22) Diretoria Suplente;

23) Diretol-ia Suplente;

24) Diretoria Suplente;

25) Diretoria Suplente;

26) Diretoria Suplente;

27) Diretoria Suplente;

28) Diretoria Suplente;

29) Djretoria Suplente;

Paragrafo Unico- A Dire9各O do SINTSEP-GO 6 composta pela Direc肴o Executiva composta por 14

(quatorze) diretorias com atribuicfb definida, mais 15 (quinze) diretorias suplentes.

Artigo 30O- Comp6em a Diretoria Executiva do SINTSEP-GO as segumteS PaStaS:

a) Presidente;

b) Vice-Presidente;
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C) Secretaria Geral;

d) Diretoria de Finan9aS;

e) 2a. Diretoria de Finan9aS;

f) Diretoria de Organizac肴o;

g) Diretoria de Imprensa, Comunica商o e de Promoc肴o;

h) Diretoria de Assuntos Juridicos;

i) Diretoria de Foma9肴O Sindical e Sindicaliza9肴O;

j) Diretoria de Estudos Socioecon6micos;

k) Diretoria de Aposentados e Pensionistas;

1) Diretoria de Apoio ao Pessoal do Interior;

m) Diretoria de Articulac着o com os Movimentos Populares e Estudantis;

n) Diretoria da Mulher.

Par壇rafo Unico- A administrac各o do SENTSEP-GO sera exercida pela Diretoria Executiva.

Artigo 31O- As decis6es da Diretoria Executiva ser5o tomadas por maioria simples de seus membros

PreSenteS’Obedecido o qu6rum minimo para delibera9fro de 50% +1 (cinquenta por cento mais um) do

n心mero de membl’OS da Diretoria Executiva em lZl(primeira) chamada.

Paragrafo bnico- Caso o qu6rum minimo nわs匂a alcancado e-m la (primeira) chamada, efetuar-Se-各

2a (segunda) chamada lO minutos ap6s iniciada a reuniao. Em regime de 2a (segunda) chamada,

estabelece-Se COmO qu6rum minimo para aprovacao das DELIBERACOES SINDICAIS a presenca de

50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos diretores designados para dirigir administrativamente a

entidade - definidos a cada la (Primeira) reuni各o ordin征a da respectiva DIRETORIA rec6m_

empossada.

Artigo 32O- Os atos da Diretoria Executiva den中nar-Se葛豆O DELIBERACOES, aS quais ser看o

numeradas em series anuais, devendo conter as asslnaturaS do Presidente e pelo menos l (um) dos

Diretores, Preferencialmente, da area a que estiver afeta a resolu商o・・;

Artigo 33O- Serfb eleitos juntos a Diretoria Executiva 15 (quinze) Diretores Suplentes.

§ lO- Em caso de vacancia na Diretoria Exccutiva, eXCCtO Para O CargO de Presidente, Sera CSCOlhido

Pelos pares um diretor Suplente para ocしIPar O CargO.

§ 2O - Os Diretores Suplentes integrar肴o as Diretorias da Diretoria Executiva.

Artigo 340- A Diretoria Executiva compete:

a) Representar o SINTSEP-GO e defender os interesses da entidade em juizo e perante os 6rg肴os

P的licos’POdendo a Diretoria nomear mandat誼o por procuracわ;
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b) Fixar’em CO巾unto com os demais 6rgfros do Sistema Diretivo, aS diretrizes gerais da pol王tica

Sindical a ser desenvoIvida;

C) Cumprir e fazer cumprir as delibera96es da categoria em todas as inst含ncias;

d) Gerir o patrim6nio’g叩ntindo a sua utiliza誇o para cumprimento deste Estatuto e das

delibera96es da categorla rePreSentada;

e) Analisar e divulgar, trimestralmente, relat6rios financeiros da Secretaria de Financas;

f) Garantir a filia9看O de qualquer integrante da categoria sem distincわde raca, COr, religifb,

SeXO, Orlgem Ou OP誇O POlitica, Observando apenas as deteminac6es deste Estatuto;

g) Representar o Sindicato no estabelecimento de negociac6es e dissidios coletivos;

h) Reunir-Se, em SeSSaO Ordin誼a, uma VeZ POr Semana e, eXtraOrdinariamente, SemPre que O

Presidente ou a maioria da Diretoria Executiva convocar;

i) Reunir-Se COm O Conselho de Delegados Sindicais de Base e o Conselho Fiscal, Participando

COm direito a voz e voto, OS membros efetivos e sしIPlentes dos tres 6rg缶os;

j) Convocar e reunir mensalmente o Plendrio do Sistema Diretivo;

k) Aprovar, COnSOante O Plan匂amento Estrat6gico Sindical, O Plano de Ac訃o do SENTSEP-GO,

fomado pelo co可unto dos:

I. O Plano Orcament各rio Anual;

H. O Balan9O Financeiro Anual;

IⅡ. O Balan9O Patrimonial Anual;

l) Divulgar ao Plen誼o de Direc各o o Plano Anual de Ac6es Sindicas, O切etivando o r〔奔l・eI;duI7?

dacategoria;

m) Prestar Contas de suas atividades, da execu9肴O das receitas e despesas e do exercicio

financeiro anualmente e ao t6rmino do mandato. Nada言mpedir各, nO entantO, a PreStaC為O de

COntaS POr Peri6dicas em Plendrios de Dire9為O e Plena divulga9各O de resultados;

n) Promover constante campanha de sindjcalizac肴o, COm metaS definidas a serem alcancadas; e

O) Aprovar contribuicfb言nclusive financeira, a entidade sindical central, em geSta商O e em

disputa eleitoral contra outras forcas, a aSSOCia9肴O de trabalhadores de 6rgfb da base do

SENTSEP-GO, e a OutraS entidades do movimento popular e estudantil de car各ter democratico.

Par細rafo Unico- A Diretoria Executiva, a Seu Criterio, POderまconvocar os demais membros que

integram o Sistema Diretivo da Entidade para participarem de suas reuni6es, inclusive com direito a

VOtO.

Artigo 350- Sあatribuic6es do Presidente:

a) Representar o SINTSEP-GO e defender os interesses da Entidade perante os 6rgわs p的licos e

em」ulZO, POdendo substabelecer fomalmente o Sindicato;

b) Convocar e presidir as reuni6es da Diretoria Executiva, do Plendrio do Sistema Diretivo e

Assembleia Geral;
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C) Assinar Atas, documentos e papeis que dependem de sua assinatura e rubricar os livros

COntabeis e burocraticos;

d) Apor sua assinatura em cheques e outros titulos, juntamente com o(a) Diretor(a) de Financas;

e) Convocar e participar das reuni6es de qualquer 6rgfb do Sistema Diretivo ou Secretarias do

Sindicato’Salvo o Conselho Fiscal, Se Para tantO n訃o for convocado; e

f) Coordenar e orientar as ac6es dos 6rgわs do Sistema Diretivo言ntegrando-OS紺inha de acfo

definida em todas as suas inst会ncias.

Artigo 36O- Sfb atribuic6es do Vice-Presidente:

a) Substifuir o Presidente em seus impedimentos, auSenCias eventuais, VaCanCia de cargo,

assumindo as func6es e cumprindo as suas atribui96es;

b) Auxiliar o Presidente na execu誇O de suas atribuic6es; e

C) Executar outras func6es que forem atribuidas pela Diretoria Executiva.

Artigo 37O- S肴o atribui96es do Secretario Geral:

a) Implementar a Secretaria Geral;

b) Coordenar e orientar a a商O das Diretorias e demais setores do Sindicato言ntegrando-OS SOb a

linha de a9肴O definida pela Diretoria Executiva, aPrOVada pelo Plenまrio do Sistema Diretivo;

C) Coordenar a elabora尊O e Zelar pela execuc肴o do Plan匂amento Estrat6gico Sindical e Plano de

Ac肴o Sindical, que COnter各dentre outras:

I・ As diretrizes a serem seguidas pelo Sindicato, e

II. As prioridades’Orienta96es e metas a serem atingidas a curto, m6dio e longo

PraZO Pelo cor互unto do Sistema Diretivo e Diretorias do Sindicato;

d) Elaborar relat6rios e analises sobre o desenvoIvimento das atividades dos 6rgfbs do Sistema

Diretivo e do desempenho das Diretorias e setores do Sindicato;

e) Elaborar o Balanco Anual de A9着O Sindical, a Ser Submetido e aprovado pela Diretoria

Executiva e pelo Plenario do Sistema Diretivo;

f) Secretariar as reuni6es da Diretoria, do Plen缶io e das Assembleias Gerais; e

g) Manter sob seu controle e atualizada as correspondencias, aS ataS e O arquivo do Si11dicato.

Artigo 38O- Sfo atribuic6es do(a) Diretor(a) de Finan9aS:

a) Implementar a Diretoria de Finan9aS;

b) Zelar pelas finan9aS do Sindicato;

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

d) Propor e coordenar a elabora誇O e a eXeCuCわdo Plano Or9ament各rio Anual, reSultante do

Plan匂amento Estrat6gico Anual, bem como as alterac6es a serem aprovadas pela Diretoria

Executiva;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ〆i-
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e) Elaborar relat6rios e analises sobre a s血ac各o financeira do Sindicato;

f) Elaborar o balan9O Financeiro Anual, que Sera Submetido a aprovac肴o da Diretoria, do

Conselho Fiscal e da Assembleia Geral;

g) Assinar com o Presidente os cheques e demais titulos de cr6dito;

h) Ter sob sua responsabilidade:

I.　A guarda e fiscalizac肴o dos valores e numeratios do Sindicato;

II・　A guarda e fiscaliza9肴O dos documentos’COntratOS e COnVenios atinentes a sua pasta;

IⅡ.　A ado商o de providencias necessdrias para impedir a corrosfo inflacion各ria e a

deteriora辞o financeira dos recursos do Sindicato; e

IV.　A arrecadac肴o e o recebimento de numer誼o e de contribuic6es de qualquer natureza,

inclusive doa亨6es e legados.

Par纏rafo Unico- O(a) 2O Diretor(a) de Financas substituira o(a) Diretor(a) de Financas em seus

impedimentos, auSenCias eventuais, VaC含nCia de cargo’aSSumindo as func6es e cしImPrindo as sしIaS

atribuic6es.

Artigo 39O - Sfb atribuic6es do(a) Diretor(a) de Organizac肴o:

a) Implementar a Diretoria de Organizacfb;

b) Zelar pelo patrim6nio e pelo funcionamento do Sindicato;

C) Ter sob seu comando e responsabilidade setores de patrim6nio e almoxarilndo, reCurSOS

humanos e informatica da entidade;

d) Correlacionar sua Diretoria a Diretoria de Financas, adotando procedimentos cont各beis e de

tesouraria estabelecidos pela心ltima;

e) Propor e coordenar a elaboracfb do Balanco Patrimonial a ser aprovado l〕ela Diretoria

Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral;

f) Coordenar e controlar a utilizac肴o e circula9わde material, em tOdos os 6rgfos e secretarias do

Sindicato;

g) Coordenar a utiliza誇O de predio, Veiculos e outros bens e instalac6es do Sindicato;

h) Ordenar as despesas que foram autorizadas;

i) Executar a politica de pessoal definida pela Diretoria Executiva sobre o funcionamento da

administra車o e organizac各o do Sindicato;

j) Apresentar, Para deliberac6es da Diretoria Executiva, aS demiss6es de funcion誼os;

k) Zelar pelo bom relacionamento entre funcion鉦os e diretores e pelo funcionamento eficaz da

maquma Sindical; e

l) Apresentar relat6rio a Diretoria Executiva, SObre o funcionamento da Administrac看o e

Organizacわdo Sindicato.
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Artigo 40O- Sfb atribuic6es do(a) Diretor(a) de Imprensa, Comunicac肴o e Promocfb:

a) Implementar a Diretoria de Imprensa, Comunicac肴o e Promocわ;

b) Zelar pela busca e divulga9aO de infomac6es entre o Sindicato da categoria e o conjunto da

SOCiedade;

C) Manter a publica辞o e a distribui9肴O do Jomal da Entidade;

d) Organizar calend各rio de eventos, nO intuito de integrar e promover os associados; e,

e) Apresentar meios deteminativos de divulga9わdo Sindicato, atraV6s de camisetas, broches,

etc.

Artigo 41O- Sfo atribuic6es do Diretor(a) de Assuntos Juridicos:

a) Implementar o setorjuridico do Sindicato; e

b) Ter sob seu comando e responsabilidade o setorjuridico do Sindicato e outros correlatos.

Artigo 42O- S肴o atribui96es do (a) Diretor (a) de Foma9各O Sindical e Sindicalizac5o:

a) Implementar a Diretoria de Fomacfb Sindical e Sindicalizacわ, mantendo setores

responsiveis pela educa亨肴O Sindical, eStudos sobre sande do trabalhador, eStudos tecno16gicos,

PeSqulSaS e documentos, SOCializando as infoma96es disponiveis;

b) Proceder o assessoramento a Diretoria e ao conjunto do Sistema Diretivo, na discussわde

linhas de trabalho a desenvoIver nas dreas de atuac肴o desta Secretaria;

C) Plan加r, eXeCutar e aValiar?S atividades estruturadas de educac5o sindical como cursos,

Semin各rios, enCOntrOS, e demalS eVentOS e atividades de interesse da categoria;

d) Manter cadastro atualizado dos participantes de encontros, enViando publicac6es e

COrreSPOndencias;

e) Coordenar a Elaboracfb de ca正Ihas, documentos e outras publicac6es relacionadas a sua area

de atua9各O;

f) Plan匂ar, implantar e acompanhar as atividades de sindicaliza9fb nos diversos Iocais de

trabalho; e

g) Preparar balancetes peri6dicos sobre a evoluc各o do quadro de associados do Sindicato e

elaborar campanhas de Sindicalizacfo.

Artigo 43O- Sfb atribuic6es do (a) Diretor (a) de Estudos Socioecon6micos:

a) Implementar a Diretoria de Estudos Socioecon6micos, mantendo setores responsaveis pela

analise econ6mica e politica para o setor p心blico e politica salarial;

b) Proceder o assessoramento a Diretoria e ao co可unto do Sistema Diretivo, na discuss肴o de

linhas de trabalho a desenvoIver nas areas de atua9肴O desta Secretaria;

C) Promover o assessoramento a Diretoria, atraV6s da elaborac肴o de sinopses didrias, COm

elaborac着o e apresenta辞o de an各lises de co可untura; e
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d) Coletar, Sistematizar e processar dados de interesse da categoria, elaborando analises sobre o

SetOr Pdblico e sobre a situac肴o socioecon6mica da categoria.

Artigo 44O- Sfb atribui96es do (a) Diretor (a) de Aposentados e Pensionistas;

a) Implementar a Diretoria de Aposentados e Pensionistas;

b) Trabalhar para a integrac肴o dos aposentados e pensionistas nas lutas e mobilizac6es do

Sindicato;

C) Planejar, implantar e acompa血ar, juntamente com a Diretoria Foma商o e Sindicalizac肴o,

atividades de sindicaliza9fb de aposentados e pensionistas;

d) Elaborar calend各rio de eventos especificos言untamente com a Diretoria de Imprensa,

ComunlCaCaO e Promocao, COm a finalidade de sugestionar os aposentados e pensionistas a

Participar ativamente das mobilizac6es da categoria,

e) Coordenar e orientar a a9奮O dos Aposentados e Pensionistas, integrando-OS SOb a linha de ac肴o

definida pela Diretoria Executiva, aPrOVada pelo Sistema Diretivo; e

f) Propugnar pela unidade de a尊o e representac着o do pessoal da ativa com os aposentados e

PenSionistas.

Artigo 45O- Sfo atribui亨6es do (a) Diretor (a) de Apoio ao Pessoal do Interior:

a) Implementar a Diretoria de Apoio ao Pessoal do Interior;

b) Propor calendatio para realiza商o de cursos, Seminalios, enCOntrOS, e demais evcntos e

atividades, juntamente com a Diretoria de FormacわSindical e Sindicalizacわpara o pessoal

do interior;

C) Articular-Se COm OS Delegados Sindicais de Base do lnterior para que participem ativamente

das atividades gerais do Sindicato;

d) Assess竺r OS Delegados Sindicais de Base do Interior para promoverem a organizac肴o da

CategOrla em SuaS reSPeCtivas bases;

e) Zelar para que os Delegados Sindicais de Base mantenham a unidade da categoria na sua base

territorial; e,

f) Preferencialmente administrar o complexo de al句amento destinado a abrigar filiados do

SENTSEP-GO residentes no interior que buscam atendimento e tratamento m6dico na capital.

Na impossibilidade do Diretor de Apoio ao Pessoal do Interior arcar com essa

responsabilidade, OutrO Diretor Executivo a disposicao do SENTSEP-GO a execLltara.

Artigo 46O- Sfo atribui96es do (a) Diretor (a) de Articulacわcom os Movimentos Populares e

Estudantis:

a) Implementar a Diretoria de Articulacfb com os Movimentos Populares e EstしIda11tis;

b) Articular-Se COm OS mOVimentos popしIlares e estudantis de um modo geral e com aten商o

especial aos de carater democratico e trabalhista;
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c) Promover e participar de foruns e debates junto com outras instituic6es de car各ter democratico

e trabalhista; e

d) Conduzir, juntamente com os demais diretol.eS, OS interesses politicos sindica丘s e/ou sociais

inerentes a categoria que faz parte da base do SINTSEP-GO.

Artigo 47O- Sfb atribuic6es da Diretora da Diretoria da Mulher‥

a) DesenvoIver atividades com outras entidades, COm Objetivos que visem a defesa dos direitos da

mulher e a elimina車O das discrimina96es que atingem, bem como, a Sua Plena integrac着o na

Vida socioecon6mica e politico-Cultural.

b) DesenvoIver estudos, debates e pesquisas sobre a problematica da mulher.

c) Lutar e elaborar prQjetos que visem assegurar ou a ampliar os direitos da mulher e a eliminar

da legisla誇O disposi9肴O discriminat6ria.

d) Fiscalizar e tomar providencias para o cumprimento da legislacao favorivel aos direitos da

mulher, em eSPeCial, aS mulheres filiadas ao SINTSEP-GO;

e) DesenvoIver pr句etos que promovam a participac肴o e integrac肴o da mulher sindicalizada ou

nao em todos os niveis de atividades;

f) Estudar problemas, reCeber sugest6es de filiados e da sociedade e opinar sobre as denhncias

que lhe s?Jam enCaminhadas.

g) Apoiar realizac6es concementes a mulher e promover entendimento e intercambio com
OrgamZa9OeS naCionais e intemacionais afins.

h) Motivar a participa誇O da mulher na luta sindical.

Artigo 48O- O Conselho Fiscal ser各composto de 3 (tres) membros, COm igual nhmero de suplentes.

Artigo 49O- Compete ao Conselho Fiscal a fiscalizac肴o da gest訃o financeira do SENTSEP-GO.

Artigo 50O- O parecer do Conselho Fiscal sobre o Plano Or9ament各rio Anual e sobre os balancos

financeiros e patrimoniais, deve ser submetido a aprova亨肴O do Plen紅io do Conselho DiI◆etivo.

Par細rafo Unico- O Conselho Fiscal reunir-Se-各, a Cada 90 (noventa) dias, COm a Diretoria

Executiva, COm O切etivo de orientar e estabelecer procedimentos de execucfb de contas.

SECÅo v

Do Conselho de Delegados Sindicais de Base

Artigo 5lO- Os delegados sindicais que comp6em o Conselho de Delegados Sindicais de Base, Ser肴O

eleitos nos respectivos locais de trabalho, na PrOPOrC肴O de l/20 (um por vinte) associados, admitindo-

Se fracao, COm mandato nfb superior ao mandato da Diretoria Executiva.

§ 1O- Para cada Delegado serまeleito um Suplente. チ一一一‾‾
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§ 2O- O Delegado sindical podera ser substituido a qualquer momento pela base, medi・ante O meSmO

PrOCeSSO que O elegeu.

§ 3O- Podem ser criadas pela Diretoria Executiva, eStruturaS denominadas Delegacias Sindicais de

Base em munlCIPIOS que aPreSentarem demandas justific鉦eis, desde que, PrlmelrO, Sqa Submetido a

aprova9あno Plan匂amento Estrat6gico para a previs肴o de or9amentO e Viabiliza亨肴O da il誼aestrutura.

§ 4O- O Delegado de Base responsivel pela Delegacia Sindical de Base ser各eleito dentl’e delegados e

filiados/associados do(S) municipio(S) abrangente(S), COm a PreSenCa de pelo menos um membro da

Diretoria Executiva.

§5O- A Diretoria Executiva ser各responsavel por organizar o processo dc elei車o dos Delegados

Sindicais de base no prlmelrO SemeStre de cada mandato da dire9わdo S事NTSEP-GO.

Artigo 52O- O Plendrio do Sistema de Dire辞o 6 a reunifo de todos os membros dos 6rg肴os que o

COmPOem:

a) Dire9肴O Executiva e Suplentes;

b) Delegados Sindicais de base.

§ 1O- O Plen各rio reunir-Se-各Ordinariamente a cada trimestre e, eXtraOrdinariamente, a qualquer tempo;

§ 20- Convocarfo o Plen缶io do Sistema Diretivo:

a) O Presidente do SENTSEP-GO; Ou

b) 1/3 (um ter9O) da Diretoria Executiva; Ou

C) Conselho Fiscal; e/ou

d) 10% (dez porcento) do Conselho de Delegados Sindicais de Base.

§ 3O- A instala9為O do plen缶rio do sistema de direcao observar各o qu6rum minimo de 50% + l

(Cinquenta por cento mais um) dos filiados em primeira convocacfb, Ou uma hora ap6s. com qualquer

qudⅢm.

Artigo 53O- O Plendrio constitui o 6rg執o intemo de fomulac訃o e delibera辞O POlitica da dire誇o do

SINTSEP-GO, n奮O POdendo, COntudo, deliberar sobre materia de competencia exclusiva de cada

Orgわ, definida por este Estatuto.

Artigo 54O- O Plendrio ser各presidido pelo Presidente do SINTSEP-GO e secretariado pelo Secretario

Geral.

Artigo 550- O Conselho de Delegados Sindicais de Base ser各constituido pelos delegados eleitos nos

respectivos Iocais de trabalho.

Artigo 56O- Competencia e atribui96es dos Delegados Sindicais de Base:

a) Participar do Plendrio do Sistema Diretivo, COm direito a voz e voto;
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b) Responsabilizar-Se Pela organizac肴o da categoria em suas respectivas bases;

C) Responsabilizar-Se Pela execu辞o da politica sindical definida no Plendrio do Sistema Diretivo,

em seu ambito de atuac看o;

d) Reunir-Se SemPre que lO% (dez por cento) de seus membros convocar, Para enCaminhar e

Viabilizar as deliberac6es do Sistema de Dire9わe da Diretoria Executiva;

e) Reunir-Se COm a Diretoria Executiva sempre que convocados;

f) Participar das reuni6es e delibera96es do Plen各rio do Sistema de Dire亨をO;

g) Propugnar pela unidade e manutenc肴o da categoria e da base territorial do Sindicato; e

h) Cumprir e fazer cumprir as disposic6es deste Estatuto.

§ lO- Os Delegados Sindicais de Base estfo submetidos a todos os deveres e obriga96es dos demais

diretores da entidade, eXCetO aOS eXClusivos de cargos especf鯛cos constantes neste Estatuto.

§ 2O- Em eventual desistencia do filiado de manter-Se Delegado Sindical de Base, a base em seu local

de trabalho poder各convocar uma Assembleia Geral Extraordin誼a para eleic肴o de substituto com a

PreSenCa de pelo menos um membro da Diretoria Executiva e encaminhar a decisわa Direcわpara os

efeitos consecutivos.

TITULO IV

DA VACÅNCIA E DESTITUICÅo DOS ADMINISTRADORES

Artigo 57O- A vacancia do cargo ser各declarada pelo 6rg肴o do Sistema Diretivo nas hip6teses de:

a) Impedimento do exercente;

b) Abandono de funcfb;

C) Ren心ncia do exercente;

d) Perda do mandato;

e) Falecimento.

Artigo 580- A vacancia do cargo por perda de mandato ou impedimento de exercente ser各declarada

Pelo 6rgあ, 24 (Vinte e quatro) horas ap6s o recebimento do an血cio espontineo do impedido.

Artigo 59O- A vacancia do cargo por abandono de func肴o sem justificativa, Sera declarada 24 (vinte e

quatro) horas ap6s expirado o prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1O- Considera-Se abandono de fun辞o quando seu exercente deixar de comparecer as reuni6es

COnVOCadas pelo 6rgあe ausentar-Se dos seus afazeres sindicais pelo pel.iodo de 60 (SeSSe11ta) dias

COnSeCutivos.

§ 20- Passados 20 (vinte) dias ausente, O dirigente ser各notificado para que se apresente ou jus揃que

Sua auSenCia; deco正dos 20 (vinte) dias da primeira no揃cacfo, nOVa nOt誼cac肴o ser各enviada.

Expirado o prazo de 60 (SeSSenta) dias, O CargO Ser各declarado abandonado.
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Artigo 60O- A vacancia do cargo por ren血cia do ocupante’Ser各declarada pela Diretoria no prazo de

5 (cindo) dias血eis ap6s apresentada fomalmente pelo renunciante.

Artigo 61O- A vac含ncia do cargo em razfo de falecimento do ocupante ser各declarada em 72 (setenta e

duas) horas ap6s a ocorrencia do fato・

Artigo 620- Declarada a vac含ncia’O OrgaO PrOCeSSar各a nOmea9肴O do substituto no prazo m各ximo de

60 (SeSSenta) dias, Segundo os criterios estabelecidos neste Estatuto.

Artigo 63O- Na ocorrencia de vac含ncia do cargo ou afastamento tempor各rio do Diretor por periodo

SuPerior a 120 (CentO e Vinte) dias, Sua Substitui車o sera processada por decis肴o e designacao do 6rg肴o

que integrava, POdendo haver remanqamento de membros ef前vos’aSSegurando-Se, COntudo, a

COnVOCa9fo de suplentes, Para integrar um dos cargos efetivos do l’eSPeCtivo orgao.

Artigo 64O- Em caso de afastamento por periodo superior a 30 (trinta) dias e inferior a I20 (cento e

Vinte) dias’O 6rg各o competente desig㍗ra Substituto provis6rio, Sem Prg亘izo do exercicio do cargo

efetivo do substituto, aSSegurando-Se mCOndicionalmente, O retOmO do substituido ao seu cargo, a

qualquer tempo.

Art. 65O - Ocorrer鉦mpedimento e dest血i9fo de diretores/administradores do SENTSEP-GO quando

Se Verificar as segumteS queSt6es:

a) Que houver lesado o patrim6nio de qualquer entidade sindical e de associac急o;

b) Que tiver sido reprovado as suas contas em func肴o de exercicio em cargos de administra辞o

Sindical e de assocla9aO que atuem em nOme da coletividade;

C) Houver processado o SENTSEP-GO;

d) Tenha o tempo de filia9fo inferior a 150 (CentO e Cinquenta) dias de inscri商o no quadro Social

do SINTSEP-GO ate o dia de realiza9fb das eleic6es;

e) Possuir menos de cinco contribuic6es associativas sindicais pagas nos批imos 150 (CentO e

Cinquenta) dias que antecedem a eleic肴o, COnfome este estatuto;

f) Tenha sido dest血ido de cargos de representac各o Sindical;

g) Estiver ocupando cargo de chefia e/ou de confianca na administra9肴O Ptlblica, SObretudo no

POder executivo;

h) Que atue contra a institui9肴O Sindical SENTSEP-GO em atos, teXtOS Ou discursos;

i) Nわestiver em pleno gozo dos direitos e deveres sociais conferidos por este estatuto.

Par壇rafo Unico - Nfb acarreta impedimento a dissolucao oしI eXtin9わdo 6rgfo nenl a demiss看o ou

altera9肴O COntratual praticada pelo empregador, PermaneCendo o dirige11te nO CargO at6 o termino do

mandato, desde que a demiss気o sqa motivada por persegulCaO POlitica ou mobilizac6es

reivindicat6rias.
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Art. 66O - O impedimento podera ser anunciado:

a) Pelo pr6prio membro;

b) Por qualquer membro da Direcao Estadual;

c) Por qualquer trabalhador e trabalhadora sindicalizado em pleno gozo de seus direitos sociais.

§ 1O - Na hip6tese “a’’a Dire辞o Estadual far各a declara誇o de impedimento e da vacancia do cargo.

§ 2O - Na hip6tese “b” e “c’’, a Direcfo Estadual notificar各o interessado para realizar defesa, Se aSSim

o quiser, em um PraZO de lO (dez) dias, COnfome estabelecido no artigo 8O (oitavo) nos termos deste

§ 30 - O impedimento n盃o acarretar各perda da condi亨肴O de sindicalizado, desde que nわdesrespeite

§ 4O - A perda do mandato sera declarada pela Assembleia Geral Extraordin誼a, COnVOCada

especialmente para esse fim, COm O qu6rum confome estabelecido no artigo 17O (d6cimo s6timo), na

forma deste estatuto.

§ 50 - Toda suspens肴o ou destituic着o de cargo de direcao dever各ser procedida de notifica車o que

assegure ao interessado o pleno direito de defesa・ Cabendo recurso na foma deste estatuto‥

Art. 67O - Perder各o mandato:

I. O dirigente que contribuir para o desmembramento da base do SENTSEP-GO, Sem que tal

decis肴o tenha sido tomada pela Assembleia geral - da categoria;

H. O dirigente que promover malversa9fo ou dilapida9fro do patrim6nio social;

III.　O Dirigente que violar este estatuto. t

Art. 68O- Na ocorrencia de vacancia do cargo, a Substituicわser各processada por decis肴o da Direcfb

Estadual prlmelramente, atraV6s dos diretores suplentes’ na impossibilidadet atrav6s de

remangamento dos demais diretores.

TITULO V

DA CONTRIBUICÅ0

Artigo 69O- A contribui9fめsindical, PreVista nos Artigos 3O e 60 deste Estatuto, a que Se refere o

inciso IV do Artigo 8O da Constituic各o Federal’O Artigo 240 da Lei 8.1 12/90 e Decreto 6.386/08, bem

como o A正go 545 da CLT, Sera de l,0% (um por cento)言ncluindo o sal誼o base, adicionais,

gra曲cac6es, inclusive a GAE e outras id台nticas’aS VantagenS PeSSOais individuais’inclusive as

alcan9adas por meio de senten9a judicial, entre OutraS VantagenS PeCuni鉦as, a Partうr do mes de

janeiro de 1994, POdendo ser alterada em Assembleia Geral convocada para este fim・

Paragrafo bnico- ExcepcIOnalmente, SObre a remuneracわdo mes de novembro, a COntribuicao

sindical prevista sera de 2,0% (dois por cento).
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TITULO VI

DA GESTAO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE PESSOAL

Artigo 70O - Sfb fontes de recurso para ac奮o e manuten9fb do SENTSEP-GO:

a) O produto das contribui96es sindicais autorizadas pelos sindicalizados;

b) O produto das mensalidades dos sindicalizados;

C) As contribuic6es sindicais e/ou confederativa, definidas e aprovadas em Assembleia Geral do

SENTSEP-GO;

d) Taxa assistencial e/ou negocial;

e) Os rendimentos provenientes de aplicac6es banc誼as, bem como de航ulos incorporados ao

Patrim6nio e de cooperativa de cr6ditos;

f) As subvenc6es de qualquer natureza;

g) As doa96es e outras rendas eventuais;

h) Pl可etos govemamentais e nfo-gOVemamentais, naCionais e intemacionais para capitac各o de

recursos para desenvoIver a96es do SENTSEP-GO;

i) Taxas de Manuten誇o de servicos, bens m6veis e im6veis.

Artigo 71O- O patrim6nio do Sindicato sera assim constituido:

I. Dos bens m6veis e im6veis’Valores mobili誼os, a16m de outros bens e valores que possuir ou

que venha a possuir;

II.　Dos direitos de que 6 titular, nOS termOS da Legislac肴o;

IⅡ.　Das obrigac6es perante terceiros;

IV.　O patrim6nio poder各ser acrescido de contribui96es por meio de subvenc6es, doac6es ou

aqulS19OeS.

Artigo　72O-　O dirigente sindical, emPregado da Entidade, Sindicalizado, que PrOduzir dano

Patrimonial, Culposo ou doIoso, reSPOnder各civil e criminalmente pelo ato lesivo.

Artigo 73O- Os bens patrimoniais do Sindicato n肴o responder着o por execuc6es resultantes de multas

eventualmente imposta a Entidade em raz各o de dissidio coletivo e/ou similares.

Artigo 740- O Plano Or9ament各rio Anual, elaborado pela Diretoria de Finan亨aS e aPrOVado pela

Diretoria Executiva, definir各consoante o Plan匂amento Estrategico Anual a aplicac肴o dos recursos

disponiveis da entidade, Visando a realiza誇O dos interesses da categoria e a sustenta亨肴O de suas lutas.
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Artigo 75O- Na previsfro de receitas e despesas, incluidas no Plano Or9amentdrio Anual, COnStar各

Obrigatoriamente as dotac6es espec脆cas para o desenvoIvimento das segumteS atividades:

a) Campanha salarial, negOCiac肴o coletiva e participa9わem eventos de interesse da categoria;

b) Defesa da liberdade e autonomia sindical;

C) Divulga9各O das iniciativas do Sindicato;

d) Estruturacao material da Entidade; e

e) Utiliza亨肴O raCional de seus recursos humanos.

Artigo 76O- A dota商o especHica para a viabiliza商o da Campanha Salarial, da negoclaCaO COletiva e

Participac各o em eventos de interesse da categoria, abrangera as despesas pertencentes a:

a) Realiza9各O de eventos preparat6rios da campanha;

b) Custeio dos processos de forma9奮O e infoma9肴O da categoria e da opini肴o pbblica, mediante a

utiliza辞o dos meios de comunlCaCaO PrOPrlOS a abrangencia da divulgacao dos eventos

PrOgramados;

C) Formacfro de fundo para propiciar a mobilizac各o da categoria e a sustentacわde suas lutas; e

d) Locomocfb, alQjamento e alimenta誇O dos representantes da categoria que venham a participar

dos eventos, regulamente convocados no decorrer da Campanha Salarial e de atividades

Pertinentes a negocia誇O Coletiva・

Artigo 77O- A dotacao especifica pertinente a defesa da liberdade e autonomia sindicais abranger各o

CO互iunto de iniciativas articuladas junto a entidade e grupos sociais, COm O O句etivo de possibilitar a

implanta9fb de uma estrutura sindical aut6noma em rela亨訃o ao estado e as demais inst血i亨6es.

Artigo 78O- A dotac肴o espec缶ica para a divulgac肴o das iniciativas do Sindicato, aSSegu一・ara‥

a) A manutenc肴o dojomal;

b) O desenvoIvimento da video-1inguagem e dos demais recursos tecno16gicos de lCOmunica9肴O e

expressfb.

Artigo 79O- A dota9ho orcamentaria espec脆ca para estrutura9肴O material da entidade abranger各o

CO可unto de meios destinados a efetivar o apoio, direto ou indireto, aS deliberac6es e definic6es

PrOgram各ticas da categoria e do Sistema Diretivo do Sindicato.

Artigo 80O- A dotacao or9amentaria especifica para a utiliza9肴O raCional dos recursos humanos

abrangera as despesas pertinentes a valorizacfb, treinamento e aperfeicoamento dos profissionais

COntratados pela entidade, Cujas fun96es e remunera96es ser肴o espec揃cas em quadro de carreira・

Artigo 81O- O Plano Orcamentario Anual sera aprovado pelo Sistema Diretivo.
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§ 1O- O Plano Orcament誼o Anual, aP6s a aprovacわprevista neste Artigo, Sera Publicado, em

resumo, nO PraZO de 30 (trinta) dias, a Partir da aprovacfb, em Veiculo de comしInicacao do SINTSEP-

GO.

§ 2O- As dota96es or9ament誼as que se apresentarem insuficientes para o atendimento das despesas,

Ou n各O incluidas nos or9amentOS COrrenteS, POder肴o ser匂ustados ao fluxo de gastos, mediante a

abertura de cr6ditos adicionais, SOlicitados pela diretoria a Assembleia-Ge一・al, CuOS atOS COnCeSS6rios

Ser肴O Publicados ate o ultimo dia do exercicio correspondente, Obedecida a mesma sistem各tica

PreVista no parierafo anterior.

§ 3O- Os cr6ditos adicionais class誼cam-Se:

a) Suplementares, OS destinados a refor9ar dota亨6es alocadas no Plano Orcament各rio Anual; e

b) Especiais, OS destinados a incluir dotac6es no orcamento, a fim de fazer face as despesas para

as quais nfb se tenha conslgnado cr6dito especifico.

Artigo 82O- O patrim6nio da Entidade constitui-Se:

a) Das contribuic6es devidas ao Sindicato pelos que participem da categoria profissional em

decorrencia de noma legal ou clfusula inserida em Conven9わColetiva de Trabalho e Acordo

Coletivo de Trabalho;

b) Das mensalidades dos associados, na COnfomidade da deliberac各o de Asslembleia Geral

COnVOCada especificamente para esse fim;

C) Dos bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos;

d) Dos direitos patrimoniais decorrentes da celebracfo de contratos;

e) Das doa亨6es e dos legados; e

f) Das multas e das outras rendas eventuais.

Artigo 83O- Os bens m6veis que constituem o patrim6nio da Entidade serわindividualizados e

iden揃cados atrav6s de meio proprlO Para POSSibilitar o controle do uso e conserva9fb dos mesmos.
′　　　　　●

Artigo 840- A aliena9わ’loca95o ou aquisicわde bens im6veis’depender各de prevla aPrOVa9各O da

Assembleia-Geral da categoria’eSPeCificamente convocada para este fim・

Artigo 850- Toda contratacfo e dispensa de pessoal administrativo ser各feita por decisわda Diretoria

Executiva, O que Vale tambem para os profissionais especializados’COmO Advogado, Contador,

Programador de computador, Jomalista e demais profissionais liberais.

§ 1O- As contrata亨6es de pessoal, tOda vez que se fizerem necess誼as, Serわpor processo seletivo com

OS Crit6rios definidos em edjtal.

§ 2O-丘vedada expressamente a contrata車o de parente at6 o 2O (Segundo) grau de qualquer Diretor ou

Membro do Conselho Fiscal do Sindicato, S匂a de que foma for, ainda que a contratac訃o sqa por

inte重pOSta PeSSOa, Ou S匂a, a disposICaO, quando tambem est各vedada qualquer contrapresta亨肴O

financeira pelo Sindicato.
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Artigo 86O- Ser各garantido ao diretor licenciado para o desempenho do mandato sindical, PreVisto no

Artigo 92 da Lei 8.112/90, alterado pela MP nO l.573/97, a remunel-a亨aO lntegral que o mesmo

PerCebe no seu 6rg各o de orlgem, inclusive os valores referentes aos beneficios adicionais, tais como os

auxilios alimenta9肴O, tranSPOrte, CreChe, aSSistencia a sa心de, PreVidencia social, de foma a n肴O SOfrer

qualquer pr匂uizo funcional e financeiro.

§ 1O- O Diretor licenciado, meSmO que infomalmente, COm dedicacわem tempo integral no

SENTSEP-GO, far各jus a dyuda de custo equivalente ao valor de 2,5 (dois e meio) salarios-minimos

mensal;

§ 20- E assegurado ao Diretor aposentado, COm dedicacao integral no SINTSEP-GO, a meSma ajuda

de custo de 2,5 (dois e meio) salarios-minimos mensal e mais os beneficios adicionais do pessoal da

ativa que o aposentado deixa de receber, tais como auxilios alimenta9あ, tranSPOrte e CreChe, quando

forocaso.

§ 3O- E, tamb6m, aSSegurado ao Diretor que optar por dedica9わem meio periodo, Situa車o obrigat6ria

Ser deliberada e aprovada pela Diretoria Executiva, O reCebimento de砧uda de custo reduzido a 50%

(Cinquenta por cento) do valor definido no § 1O, mantidos integrais os beneficios adicionais referidos

no § 2O deste artigo.

Artigo 87O- A dissolu9aO da Entidade, bem como a destinacわde seu patrim6nio, SOmente POder各ser

decidida em Assemb16ia-Geral, eSPeCialmente convocada para esse fim, CuJa mStalac肴o dependera do

qu6rum de 3/4 (tres quartos) dos associados quites e desde que a proposta de dissolucわs匂a

aprovada, POr VOtO direto e secreto, POr 50% + 1 (cinquenta por cento mais um), dos associados quites

PreSenteS.

TITULO VII

DO PROCESSO ELEITORAL

SECÅo I

Das Disposic6es Preliminares

Artigo　88O- As elei96es para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal do Sindicato dos

Trabalhadores no Servi9O Pdblico Federal no Estado de Goi各s (SENTSEP-GO) regem-Se COnfome o

PreSente eStatutO.

Artigo 89O- Ser各garantido, POr tOdos os meios democraticos, a lisura dos pleitos eleitorais do

SENTSEP-GO, aSSegurando-Se COndic6es de igualdade as chapas concorrentes, quando for o caso, e,

especialmente, nO que Se refere a dados dos associados, divulgac肴o, meSdrios e fiscais’tantO na COleta

quanto na apura9わde votos.
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SECÅo II

Da Convoca誇O das Elei96es

Artigo 90O- As eleic6es para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SENTSEP-GO ser肴o

COnVOCadas pela Diretoria atual, atraV6s de Edital, SemPre nO Periodo compreendido entre os dias 23

(Vinte e tres) a 31 (trinta e um) do mes dejaneiro do ano que termina os mandatos viglenteS, devendo

as mesmas serem realizadas sempre na prlmelra Segunda-feira do mes de marco do respectivo ano, e

Sua apura9肴O dar-Se-各na quarta-feira da respectiva semana a partir das 1 8‥00 horas.

§ 1O- No caso de necessidade de uma nova eleic肴o, eSta Ser各realizada na primeira segunda-feira do

mes de abri=mediatamente seguinte.

§ 2O- As elei亨6es para o Conselho de Delegados de Comissfb de Base, SeraO COnVOCadas por edital,

assinado pela Diretoria, COm anteCedencia minima de 15 dias・

§ 3O- C6pia na integra do edital referido no caput deverまser afixada na sede do Sindicato e, a

requerimento por escrito, rePaSSada para qualquer filiado.

§ 4O- No mesmo prazo mencionado no caput, dever各ser publicado aviso resumido do respectivo edital

em veiculo de comunicac肴o oficial do SINTSEP-GO e/ou em JOmal de grande circula車O, editado em

Goi含nia, COm Circulacわa nivel estadual.

SECÅo IⅡ

Do Edital de Convoca9aO das Elei96es

Artigo 9宣O- O Edital de convoca9fo de eleic6es dever各conter, Obrigatoriamente‥

a) Data da elei9fb;

b) Locais e hor缶ios de vota9わe apura9肴O;

C) Local e prazo para registro de chapa e hordrios de funcionamento da Secretaria da Comiss訃o

Eleitoral;e

d) Locais, data e hordrios da segunda vota誇o nos casos previstos no presente Regimento.

Artigo 92O- O aviso resumido do edital, PreVisto no Artigo 3O, COntera:

a) Nome do Sindicato em destaque;

b) Datadaelei9乞O; e

C) Local e prazo para registro de chapa e hordrios de funcionamento da Secretaria.
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SECAO IV

Do Eleitor

Artigo 93O- E eleitor todo associado que na data da eleicfo tiver:

a) Mais de 150 (cento e cinquenta) dias inscrito no quadro social, COnfome previsto no parierafo

lO (Primeiro) do artigo 5O (quinto) do estatuto;

b) Estiver em gozo dos direitos sociais; e

C) Estiver quite com seus deveres sociais.

Par縫rafo Unico- Excetua-Se do direito de votar o associado pensionista menor de 16 (dezesseis)

anos de idade.

Artigo 940- A rela辞o dos associados em condi96es de votar ser各elaborada pela Diretoria ate o dia 15

de fevereiro do respectivo ano Eleitoral e sera no mesmo prazo afixada, em local de facil acesso, na

Sede do Sindicato, Para COnSulta de todos os interessados, e Serまdisponib出zado na pagma do

SINTSEP-GO, Para OS i11tereSSados.

S且CÅo v

Do Candidato

Artigo 95O- Poder各candidatar-Se O Associado que na data da eleicao tiver:

a) Mais de 150 (cento e cinquenta) dias de inscrito no quadro social, COnforme previsto no

Par各grafo lO (Primeiro) do artigo 5O (quinto) do Estatuto;

b) Estiver quite com seus deveres sociais; e

C) Estiver em gozo dos direitos sociais.

§ 1O- O mesmo candidato nao poder各concorrer em mais de uma chapa.

§ 2O- As candidaturas para o Conselho de Delegados de Comiss看o de Base observar肴o os requisitos

deste artigo e concorrer肴o na foma e proporcionalidade definidas no artigo 14, Parまgrafos IO e 2O do

esta巾to, Vedada a candidatura por mais de um local.

§ 3O葛Excetua-Se do direito de ser votado o associado pensionista.

SECÅo vI

Da Inelegibilidade e Tnvestidura em Cargo Eletivo

Artigo 960- Ser各inelegivel, bem como, fica vedado de pemanecer no exercicio de cargos eletivos s

SINTSEP-GO, O aSSOCiado:
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a) Que tiver sido reprovado as suas contas em funcao de exercicio em cargos de administra9各O

Sindical e de assoclaCaO que atuem em nOme da coletividade; e

b) Que houver lesado o patrim6nio de qualquer entidade sindical ou de associa亨6es que atuem em

nome da coletividade.

SECÅo vII

Da Comiss着o Eleitoral

Artigo 97O- O processo Eleitoral ser各coordenado e conduzido por uma Comiss肴o Eleit'Oral, COmPOSta

de O5 (cinco) associados titulares, COm 3 (tres) suplentes, Pela ordem, eleitos em Assembleia Geral,

COnVOCada de acordo com o previsto no Artigo 2 lO (vig6simo primeiro) do Estatuto do SINTSEP/GO,

que dever各ser realizada dentro dos meses de dezembro do ano imediatamente anterior ou de janeiro

do respectivo ano Eleitoral.

§ 1O- A Assembleia Geral que eleger a Comiss着o Eleitoral obedecera ao calendario Eleitoral

estabelecido neste estatuto.

§ 2O- A Comiss肴o Eleitoral elegera entre os associados eleitos o seu Presidente e o seu Secretario.

§ 30- As decis6es da Comiss各o Eleitoral ser肴o tomadas por maioria simples de votos, nO PraZO

maximo de O3 (tres) dias血eis, COntadas do ultimo dia de prazo para interposicfo de contrarraz6es do

impugnado, Ou do recorrido.

§ 4O- Ocorrendo empate na vota9わprevista no par各grafo anterior ou na ausencia de out].a foma de

SOlucao, a Comissfo Eleitoral devera submeter a questfro a Assembleia Geral, COnVOCada para este

fim, de acordo com o disposto no artigo 2lO (vigesimo primeiro) deste estatuto.

Artigo 980- A partir do registro definitivo, Cada chapa registrada poder各indicar um repI・eSentante nO

momento do registro da chapa, que ter各direito de participar, Sem direito a voz e voto, de todas as

reuni6es e encaminhamentos da Comiss奮o Eleitoral.

SECÅo vIII

Do Registro das Chapas

Artigo 990- O periodo para registro de chapa sera entre o dia lO (primeiro) at6 o dia lO (dez) do mes

de fevereiro do respectivo ano eleitoral.

Par縫rafo Unico- Na hip6tese do respectivo dia 10(dez) coincidir com sabado, domingo, feriado ou

POntO facultativo, O PraZO final para regist一・O de chapa sera at6 as 18 (dezoito) horas do primeiro dia

血il imediatamente seguinte ao dia lO (dez).

Artigo lOOO- O registro das chapas far-Se-a」untO a Comissfb Eleitoral, que fomecera no ato, reCibo da

documenta9aO aPreSentada.
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§ 1O- Para cumprimento do disposto neste artigo, a Comissfb Eleitoral manter各uma secretaria “ad

hoc" no periodo dedicado ao registro de chapas’durante expediente normal do Sindicato, Onde

receber各documentacfo e fomecer各recibos, etC.

§ 2O- O requerimento de registro de chapa’aSSinado por qualqu?r Candidato que a integra・ Ser各

enderecado a Comiss看o Eleitoral em duas vias, instruido com os segul11teS documentos:

I. Relacfro completa da chapa, em 2 (duas) vias, COnStando nome dos candidatos, reSPeCtivos

CargOS, OrgaO VmCulados, e aSSinada pelos proprlOS;

II.

IⅡ.

C6pias dos contracheques do mes imediatamente anterior e 5 (Cinco) meses antes, COnStando a

COnSlgna商O Sindical de cada candidato ou outro comprovante de que est各em dias com as

Obrigac6es sindicais; e

Toda documenta商O dos candidatos apresentada no momento do registro da chapa, tamb6m

terao a obrigatoriedade de serem apresentadas por meio eletr6nico. (Pendrive, CD, etC.).

Artjgo lOIO- Sera recusado o reglStrO de chapas’que nわse apresentar completa.

Par細ra宣b Unico- Verificando irregularidade da documenta9わapresentada, a Comissfo Eleitoral

no捕car各o interessado, Para que PrOmOVa a COrreCaO nO PraZO de O5 (Cinco) dias, SOb pena de recusa

de seu registro.

Artigo lO2O- No prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do registro, O SENTSEP-GO fomecer各

aos candidatos, individualmente’COmPrOVante de registro de candidatura, e nO meSmO PraZO

COmumCara’POr eSCrito’O Org奮o ao qual pertenca o candidato, O reglStrO de sua candidatura.

Artigo lO3O- No encerramento do prazo para registro de chapas, a Comissao Eleitoral providenciar各a

imediata lavratura da ata correspondente, COnSlgnando em Ordem numerica de insc】・icわ, tOdas as

Chapas e os nomes dos candidatos efetivos e suplentes’entrega11do coplaS aOS rePreSe11tanteS das

demais chapas inscritas.

Artigo lO4O- Ocorrendo ren血cia formal de candidato’aP6s o registro da Chapa, a Comissfro Eleitoral

afixar各c6pia desse pedido’em quadro de aviso, Para COnhecime喜ltO dos associados.

Artigo lO5O- Encerrado o prazo sem que tenha havido reglStrO de chapa, a Comiss看o E-eitoral, dentro

de 48 (quarenta e oito) horas, PrOVidenciara nova convoca9肴O de eleic6es.

SECÅo IX

Da Impugnac看o de Candidatura

Artigo lO6O- O prazo de impugnacao de candidatura 6 de O5 (cinco) dias, COntados da data de

encerramento para registro de chapas.
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§ lO- A impugna亨肴O, que SOmente POdera versar sobre as causas da inelegibilidade prevista neste

estatuto, e dever各ser proposta por meio de requerimento fundamentado, dirigido a Comiss肴o

Eleitoral, e entregue COntrarreCibo a secretaria, POr aSSOCiado em pleno gozo de seus direitos sociais.

§ 2O- No encer叩entO do prazo de impugnacao lavrar-Se-a O COmPetente temO de qucerramento・ em

que ser肴o conslgnadas as lmPugna96es propostas, destacando-Se nOminalmente os lmPugnanteS e OS

Candidatos impugnados.

§ 30- Cient誼cado, em 48 (quarenta e oito) horas, O Candidato impugnado ter各o prazo de O5(Cinco)

dias, Para aPreSentar SuaS COntrarraZ6es. Instruido o processo a Comiss着o Eleitora decidira sobre a

PrOCedencia ou nao da impugnacao, nO PraZO maXimo de O3 (tr台s) dias hteis, COntados do ultimo dia

do prazo da defesa, do impugnado.

§ 4O- Decidindo pelo acolhimento da impugnacあo, a Comiss肴o Eleitoral providenciar各no prazo

m各ximo de 24(Vinte e quatro) horas:

a) A fixa9各O da decis各o no quadro de aviso do Sindicato;

b) A notifica9肴O do encabe亨ador da chapa a qual integra o impugnado.

§ 5O- Julgada improcedente a impugna誇o, O Candidato impugnado concorrer各as eleic6es; Se julgada

PrOCedente a impugnacfb, O Candidato impugnado n肴o concorrer各.

§ 6O- Provida a impugnacわe ap6s a not甫ca誇o do encabe9ador da chapa, eSta tera O PraZO de O5

(cinco) dias para substituir o candidato impugnado. Deco正do este prazo, a Comissfb Eleitoral dever各

divulgar o nome do candidato substituto, nO PraZO de 48 (quarenta e oito) horas, mediante a afixac肴o

no quadro de avisos do Sindicato.

SECÅo x

Da Campanha e Propaganda Eleitoral

Artigo lO7O- A partir do registro da chapa, Ser信niciado o processo oficial de campanha eleitoral, que

devera pautar-Se Pelo debate das ideoIogias e propostas que comp6em o programa de cada chapa,

admitindo-Se a Critica m血ua, devidamente fundamentada, COmO elemento de foma車o da opini肴o do

eleitorado e de conquista do seu voto.

Artigo lO8O- A partir do registro, Ser各aSSegurado a cada chapa devidamente inscrita, O direito de

fazer-Se inserir uma paglna COmPleta no Jomal do SENTSEP-GO, Observando o segumte‥

1) O conte心do do respectivo material de campanha eleitoral se. ater a apresenta誇o dos

COmPOnenteS, PrOgramaS, Platafomas de lutas, bandeiras e demalS PrOPOStaS de trabalho da

Chapa, COnfome o enunciado do Artigo lO7O (Cent6simo s6timo);

2) O conteddo do respectivo material previsto no item anterior ser各apreciado pela Comissfo

Eleitoral, que analisara se o mesmo nわ　contraria o estabelecido neste reglmentO,

especialmente quanto a propaganda caluniosa, irUusta ou difamat6ria contra a outra chapa e/ou

acusac6es no campo pessoal e alheio a Campanha Eleitoral, devendo os componentes da

COmiss各o guardarem sigilo do que tomarem conhecimento em raz肴o da fun誇o que ocupam, de

foma a nわbeneficiar ou pr匂udicar a t各tica eleitoral de qualquer chapa concorrente;
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3) Quanto ao contetldo observar-Se-各O PreVisto 11eSte artigo, SObretudo, nOS itellS l (um) e 2

(dois);

4) Ser各realizado pela Comiss肴o e Eleitoral, em dia, hora e local, PreViamente acertados, O SOrteio

Para definir qual pagina do jomal cada chapa vai ocupar, a Pa正r da terceira paglna, ficando as

duas prlmelraS Para a edic各o nomal do mesmo.

5) A produ9あe diagramac肴o do material gr猫co ficar各por conta de cada chapa, POdendo o

mesmo conter fotografias. A quantidade de cores sera a mesma utilizada rotineiramente pelo

JOmal do SINTSEP-GO.

6) Para resguardar o sigilo e tatica eleitoral, aS Chapas deverわentregar os materiais para o jomal

em envelope lacrado’em dia, hora e local’PreViamente acertados’quando ser肴o apreciados

Pela Comissfb Eleitoral. Ap6s a entrega dos materiais, nenhuma chapa poder各modificar o

COntendo dos mesmos, eXCetO nO CaSO de infligir o item 2, quando tera 24 horas para adequa-

lo, COnfome este Regimento; e

7) De forma a garantir a publicac肴o e distribuic肴o do respectivo Jomal do SENTSEP-GO a tempo

da eleic肴o, a Diretoria do Sindicato providenciar紅odos os meios para tal e estabelecera, junto

COm a Comissfb Eleitoral, O PraZO maXimo para fechamento edjtorial dojomal.

Artigo 1090- A chapa que deixar de cumprir os prazos estipulados nos artigos lO6O (Cent6simo sexto)

e 108O (Cent6simo oitavo) deste estatuto, Sera COnSiderada renunciante aos direitos neles previstos, nわ

Cabendo recursos posteriores, devendo a Comissfb Eleitora=avrar ata de encerramento de prazos e

COnCeder recibos de provas de entregas dos respectivos materiais.

Artigo =OO- Por iniciativa da Diretoria, da Comiss肴o Eleitoral’de uma chapa e/ou qL-alquer filiado,

mas sempre organizado e supervisionado pela Comissfo Eleitoral, POder着o ser realizados debates nos

Iocais de trabalho da categoria ou outro Iocal apropriado, inclusive com a utilizacfb de veiculos e

equlPamentOS de som de propriedade ou alugado pelo SINTSEP-GO’aSSeguradas a todas as chapas

registradas igualdades de condi96es.

Artigo lllO- A Comissao Eleitoral cassar各o registro:

1. Da chapa ou do candidato que’COmPrOVadamente’afrontar o que disp6es este Regimento,

especialmente no tocante a campanha eleitoral;

II. Do candidato que agredir fisicamente qualquer membro da categoria; e

IⅡ. Do candidato contra o qual s匂a fomulada acusacao grave, devidamente comprovada, Sendo-

1he assegurado ampIo direito de defesa.

Paragrafo Unico- Nos casos deste artigo, a ComissわEleitoral, POr analogia, Observal・各O disposto no

artigo 19 deste Regimento.
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SECÅo xI

Do Periodo de Eleic肴o

Artigo l12O- O sigilo do voto serまassegurado mediante as seguintes providencias:

a) Uso de c6dula dnica, COntendo todas as chapas registradas;

b) Isolamento do eleitor em cabina indevassivel, Para O atO de votar;

C) Verificacfb da autenticidade da c6dula心nica, a Vista da rubrica dos membros da mesa coletora;

d) Emprego de uma que assegure a inviolabilidade do voto.

Artigo l13O- A c6dula心nica, COntendo todas as chapas registradas, Ser各COnfeccionada em papel

branco opaco, e POuCO absorvente com tinta preta, e tipos unifomes.

Paragrafo Unico- A cedula心nica dever各ser confeccionada de maneira tal que dobra音da resguarde o

Sigilo do voto, Sem que Sqa neCeSSdrio o emprego de cola para fecha-la.

Artigo l140- No caso de votacao por sistema eletr6nico, a Comiss肴o Eleitoral far各as devidas

adapta96es, de modo a garantir a mesma seguran9a do pleito.

Artigo l150- As chapas registradas deverfb ser numeradas, Seguidamente a partir do n心mero l (um),

Obedecendo a ordem de registro, Salvo quando na eleicao for utilizada uma eletr6nica, que Sera a Partir

do n心mero lO (dez).

Artigo l16O- As c6dulas conterfo, Obrigatoriamente, O ndmero do registro e sua denominacao, quando

houver.

SECÅo xH

Composi誇o das Mesas Coletoras

Artigo l17O- As mesas coletoras de votos funcionarわsob a exclusiva coordenac肴o de um presidente,

COm O auXilio de O2 (dois) mes各rios e 2 (dois) mesdrios e 2 (dois) suplentes, que Serわescolhidos

entre aqueles indicados pelas chapas concorrentes.

§ lO- Cada chapa concorrente fomecer各a Comissfro Eleitoral, nOmeS dos associados para a

COmPOSicfb das mesas coletoras com antecedencia de 15 (quinze) dias, em rela誇o a data da

realizacあda elei9fb.

§ 20- Poder肴o ser instaladas mesas coletoras de votos na sede do SENTSEP/GO, naS Sedes de 6rg肴o

e/ou local de trabalho na capital e nas cidades do interior onde houver no minimo 10 (dez) servidores

associados ao SENTSEP/GO, devendo os respectivos Iocais constarem do edital de convoca9肴O

PreVisto no artigo 9 1O (nonag6simo primeiro) deste estatuto.
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§ 3O- Os trabalhos de cada mesa coletora poderfb ser acompanhados por fiscais designados pelas

Chapas, na PrOPOrC5o Ol (um) fiscal par cada chapa registrada・

Artigo l18O- A chapa que deixar de cumprir no prazo estipulado no parまgrafo lO (Primeiro) do artigo

l17O (cent6simo d6cimo s6timo) o que ali se acha enunciado, Ser各COnSiderada renし⊥nCiante aquele

direito, Cabendo a Comiss訊o Eleitoral completar a composi9急O das mesas coletoras, Observando-Se

aquela deteminac各o.

Artigo l19O- N肴o poderao ser nomeados membros das mesas coletoras:

a) Os candidatos, SeuS C6巾uges, e ParenteS, ainda que por afinidade de 2O grau, inclusive;

b) Os funcion缶ios, aSSeSSOreS e membros da administra9aO do Sindicato.

Artigo 120O- Os mesarios substituirfo o presidente da mesa coletora, de modo qし一e haja sempre

alguem que responda pela ordem e regularidade do Processo Eleitoral.

§ 1O- N肴o comparecendo o presidente da mesa coletora, at6 quinze minutos antes da hora determinada

Para O inicio da vota95o, aSSumir各a coordena9各O O PrlmelrO meS缶io, e, na falta ou impedimento

deste, O Segundo mesarlO, e aSSim sucessivamente.

§ 2O- As chap?S COnCOrrenteS POder肴o designar membros “ad hoc”, dentre as pessoas presentes, e

Observando os lmPedimentos do artigo anterior deste Regimento Intemo, neCeSSdrios para completar a

mesa coletora de votos.

SECAO XIⅡ

Coleta de Votos

Art. 12宣O- A vota辞o podera ser realizada atrav6s de umas e outras formas definidas pela comiss肴o

eleitoral, COmO VOta亨をO POr meio eletr6nico (uma eletr6nica言ntemet, etC.), Ou OutrO meCanismo que

garanta seguranca da vota9奮O, bem como o voto secreto do eleitor no processo eleitoral do SINTSEP-

GO, reSPeitando este estatuto.

Par盃grafo Unico- O processo de coleta de votos 6 de responsabilidade exclusiva da Comiss訃o

Eleitoral, bem como toda a logistica de distribui辞o de umas, que POdera ser realizado pela proprla

COmiss肴o eleitoral, Ou POr meio da Empresa de Correios e Te16grafos, Ou POr OutrOS meios que a

referida comissao determinar, desde que garanta a seguranca e a lisura do processo e est匂a de acordo

com a conveniencia financeira do S工NTSEP-GO.

Artigo 122O-　Todas as umas de coleta de votos sairわ　do SENTSEP-GO, Onde serわ

examinadas/verificadas pela Comissfb Eleitoral, garantindo a presen9a de um fiscal de cada chapa

registrada, e Se for o caso, Ser entregue a ECT (Empresa de Correios e Telegrafos), que aS entregar各

nas cidades do interior aos mesarios, em locais deteminados pela ComissわEleitoral.
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Artigo 123O- Nenhuma pessoa estranha a direc訃o da mesa coletora de votos poder各intervir no seu

funcionamento, durante os trabalhos de votac各o.

Artigo 124O- Os trabalhos eleitorais da mesa coletora de votos ter肴o a durac看o minima de seis horas

COntinuas, Observadas sempre as horas de inicio e de encerramento previstas no edital de convoca商o.

Par鵡rafo Unico- Os Trabalhos de vota車o s6 poderわser encerrados antecipadamente se j鉦iverem

VOtado todos os eleitos constantes da folha de votacわ.

Artigo 125O- Iniciada a vota9fb’Cada eleitor・ Pela ordem de apresenta誇O a meSa, depois de

iden捕cado, aSSinar各a folha de votante’reCeber各a c6dula血ica rubricada pelo presidente e mes誼os,

e, na Cabina indevassivel, aP6s assinalar a sua preferencia a dobrara’depositando-a, em Seguida, na

uma coIocada na mesa coletora, em Sistema de vota誇O Se POr VOtO COmum, Se POr meio eletr6nico,

uso de senha individual.

Par細rafo bnico- Antes de depositar a c6dula na uma, O eleitor devera exibir a mesa e aos fiscais a

Parte重ubricada para verificarem, Sem a tOCarem, Se 6 a mesma que lhe foi entregue. Se a cedula nfb

for a mesma, O eleitor ser各orientado a votar a cabina indevassivel e trazer o seu voto na c6dula que

recebeu. Se o eleitor nfo proceder confome determinado, n肴O POder各votar, devendo a mesa anotar a

OCOrrenCla na ata.

Artigo 126O- Os eleitores cuJOS VOtOS forem impugnados e os associados cしUOS -1OmeS n急O COnStarem

na lista de vota恥’aSSinando lista proprla’VOtarわem separado, bastando apresentar o contracheque,

Onde conste a conslgnaCfb sindical do mesmo.

Paragrafo dnico- O voto em separado ser各tomado da seguinte foma:

1) Os membros da mesa coletora entregarao ao eleitor sobrecarta apropriada, Para que ele, na

PreSenCa da mesa, nela coIoque a c6dula que assinalou, COlando a sobrecarta.

2) O presidente da mesa coletora anotar各no verso da sobrecarta, aS raZ6es da medida, Para

POSterior decisfb do presidente da mesa apuradora.

Artigo 127O- Sわdocumentos v各lidos para a identificac5o do eleitor:

a) Carteira de identidade;

b) Carteira funcional;

C) Carteira Social do Sindicato;

d) Outro documento legal que identifique claramente o eleitor.

Artigo 128O- Na hora deteminada no edital para encerramento da votacfo havendo no recinto

eleitores a votar, Serfb convidados, em VOZ alta, a fazerem entrega aos meS各rios da mesa coletora do

documento de identifica誇o prosseguindo-Se OS trabalhos at6 que vote o hltimo eleitor. Caso n肴o h匂a

mais eleitor a votar ser肴o imediatamente encerrados os trabalhos.
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§ 1O- Encerrados os trabalhos de votac肴o, a uma Ser各lacrada com aposic肴o de tiras de papel gomado,

rubricadas pelos membros da mesa e pelos fiscais. As umas devem ser lacradas sempre que foram

transportadas.

§ 2O- Em seguida, O PreSidente fara lavrar ata, que Ser各aSSinada pelos mes各rios e fiscais, registrando a

data e hordrio do inicio e do encerramento dos trabalhos o total de votantes e dos associados em

COndic6es de votar, O n心mero de votos em separado.

§ 3O- Se for o caso, O PreSidente da mesa coletora se desIocarまat6 a sede local da Empresa de Correios

e Telegrafos - ECT, garantindo-Se a PreSen9a em tOdo o tr句eto de um fiscal de cada chapa reglStrada,

Onde far各a entrega da uma, mediante recibo de todo o material utilizado durante a vota商O.

Inciso l- A Empresa de Correios e Te16grafos - ECT, entregara tOdas as umas com material utilizado

durante a votac肴o a Comissfb Eleitoral, nO Iocal de apuracfb na quarta feira, aS 14 horas, na Semana

das eleic6es; (O Iocal deteminado para apura辞o, garantindo a presenca em todo o trajeto de um fiscal

de cada chapa registrada, Onde fara a entrega ao presidente de mesa apuradora, medilante reCibo, de

todo material utilizado durante a vota9fb).

SECAO XIV

Da Secfo Eleitoral de Apuracわde Votos

Artigo 129O- A se9気O Eleitoral de apura尊O Ser各instalada pelo presidente da Comissfb Eleitoral na

Sede do Sindicato, Ou em local apropriado言mediatamente, aP6s o encerramento da votacfo e

recebimento de todas atas de instalacao e encerramento das mesas coletoras de votos, aS listas de

VOtanteS e aS umaS devidamente lacradas e rubricadas pelos mesatios e fiscais.

Par各grafo Unico- A mesa apuradora de votos ser各composta de escrutinadores indicados em lgual

ndmero pelas chapas concorrentes, ficando assegurado o acompanhamento dos trabalhos pelos fiscais

designados, na PrOPOr9fb de Ol (um) por chapa, Para Cada mesa.

SECÅo xv

Da Apuracわ

Artigo 130O- Na contagem das c6dulas de cada uma, que dever各ser feita sem a ident沌cac肴o dos

VOtOS, O PreSidente ver甫carまse o seu n心mero coincide com a lista de votantes.

§ 1O- Se o ndmero de c6dulas for igual ou inferior ao de votantes, havendo impugna車O nO atO POr

qualquer das partes, a uma Ser各lacrada novamente, na foma do artigo 128O (cent6simo vig6simo

Oitavo), e S6 serまaberta no final da apuracわ.

§ 2O- Se o total de c6dulas for superior ao da respectiva lista de votantes, e havendo impugnac義o no

ato por qualquer das partes, a uma Ser各lacrada novamente, na foma do artigo l18O (cent6simo

decimo oitavo), e S6 sera no final da apura尊o.

§ 30- Se ao final da apura誇O, a quantidade de votos nas umas impugnadas for inferior a diferen9a das

duas chapas mais votadas, far-Se-a a apura9aO da(S) mesma(S), descontando os votos a mais,

PrOPOrCionalmente a quantidade de cada chapa em toda a eleic各o.
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§ 4O- Se ao final da apura誇o, a quantidade de votos nas umas impugnadas for igual ou maio a

diferenca das duas chapas votadas, a reSPeCtiva uma sera anulada e se preceder各nova votacわ,

especificamente naquela sec肴o, 3 (tres) dias ap6s, n奮O havendo proclamac肴o dos eleitos pela mesa

apuradora neste periodo.

Artigo 131O- Finda a apuracfo’O PreSidente de mesa apuradora proclamara eleita a chapa que obtiver,

maioria dos votos apurados’e far紅avrar ata dos trabalhos eleitorais de apu一・aC各O.

§ lO- A ata mencionara, Obrigatoriamente:

1) Dia e hora de abeftura e do encerramento dos trabalhos;

2) Local ou locais em que funcionaram as mesas coletoras com os nomes dos respectivos

COmPOnenteS;

3) Resultado de cada uma, eSPeCificando-Se O n心mero de votantes, SObrecartas, Cedulas apuradas

VOtOS atribuidos a cada chapa registrada, VOtOS em branco, e nulos;

4) N心mero total de eleitores que votaram;

5) Resultado geral da apurac肴o;

6) Proclama誇o dos eleitos.

§ 2O- A ata geral da apura如serfrossinada pelo presidente, Pelos mes誼os e pelos fiscais de chapa.

Artigo 132O- Em caso de empate entre as chapas miais votadas’realizar-Se-肴O nOVaS eleic6es na lO

(Primeira) Segunda-feira do mes de abril pr6ximo seguinte, COnCOrrendo as chapas mais votadas e que

lograram o empate,

Artigo 133O- A Comissfo Eleitoral e a Diretoria deverao comunicar, POr eSCrito, aO drg看o a qual

PertenCa, nO PraZO de 24 (vinte e quatro) horas, a eleicfb e a posse do servidor eleito diretor do

SENTSEP-GO.

SECÅo xvI

Do Qu6rum e da Vacancia Administrativa

Artigo 134O- A elei商O S6 sera v組da se participarem no minimo l/10 (um decimo) dos associados,

COm CapaCidade de votar. N肴o sendo obtido este Qu6rum o presidente da Comissfo Eleitoral encerrara

a eleic着o, faralnutilizar as c6dulas e sobrecartas’Sem abrir, COnVOCando em seguida nova eleicわnos

termos do edital.

§宣O- Na nova elei辞o sera eleita a chapa que obtiver o maior nhmero de votos, independente de

Qu6rum.

§ 2O- Na ocorrencia da hip6tese prevista no paragrafo primeiro, aPenaS aS Chapas inscritas para a

Prlmelra eleicあ, COnCOrrer各O a Subsequente.

薫
霊
ご
.
葦
三
等
葦
墓
園
闇



$岳悶甲簿醒野馳鑑の
Hliado a CUT a FENADSEF

e a CONDSEF

Pまgina35

Sindicato dos TrabaIhadores no Servi9O Publico Fede「ai no Estado de Goias

Rua D「. Oiinto Manso Pe「ei「a, nO 910, Setor Su上CEP 74.080-100, Goiania-GO

CNPJ - 25.107.368/0001"84 - Fone: 62 3213・2000 - emaiI: SintseDqO@slntSePqO,O「a.b「

§ 3O- S6 poder肴o pa正cipar da nova elei9あ, OS eleitores que se encontravam em condi亨6es de exercer

esse direito na prlmelra COnVOCaCfb.

SECÅo xvII

Da Anulac肴o e Nulidade do Processo Eleitoral

Artigo 1350- Ser各anulada a uma quando, mediante recurso fomalizado nos temos deste Regimento

Intemo, ficar comprovado:

1) Que a mesa coletora de votos funcionou em dia, hora e local diverso dos designados no edital de

COnVOCa9各O, Ou foi encerrada a coleta de votos antes da hora determinada, Sem que h可a, VOtado

todos os eleitores constantes da folha de vota商O;

2) Que foi preterida qualquer das fomalidades estabelecidas neste Regimento Intemo;

Artigo 136O- Ser各anulada a elei9fo quando, mediante recurso forma=zado nos temos deste

Regimento Intemo, ficar comprovado:

1) Que nfb foi cumprido qualquer dos prazos essenciais estabelecidos no estatuto ou no presente

Regimento intemo, e isto acarretou prgulZO a qualquer uma das chapas;

2) Ocorrencia de vicio ou fraudes que comprometam sua legitimidade, importando pr句uizo a

qualquer candidato, Ou Chapa concorrente.

Par細rafo Unico- A anulacao do voto n肴o implicar各na anulac肴o da uma, em que Se der a

COnCOrrenCla, nem a anulac肴o de elei9fo.

Artigo 137O- Anuladas as elei96es do SINTSEP-GO outras ser着o convocadas no prazo m各ximo de 30

(trinta) e minimo de 15 (quinze) dias, COntados a partir da publicacわdo despacho anulat6rio.

SECÅo xvⅡI

Da Organiza誇o do Processo Eleitoral

Artigo 138O- A Comiss肴o Eleitoral incumbe zelar para que se mantenha organizado o processo

Eleitoral, em duas vias, COnStituidas a primeira dos documentos orlgmalS.

§ 1O- S各o pe9aS eSSenCiais ao processo Eleitoral:

a) Edital, folha dejomal e boletim do sindicato que publicarem o aviso resumido da convoca商o

deelei9肴O;

b) C6pias dos requerimentos dos registros de chapas;

C) C6pias dos expedientes relativos a composi亨肴O das mesas eleitoras;

d) Rela9各O dos s6cios em condi96es de votar;

e) Lista de vota9aO;
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f) Atas das sec6es eleitorais de vota9fo e de apurac各o de votos;

g) Exemplar da c6dula心nica de vota商O;

h) C6pias das impugnac6es e dos recursos e respectivas contrarraz6es, Se houver;

i) Comunicac肴o oficial das decis6es exaradas pela ComissわEleitoral.

§ 2O- N肴o inteIPOStO reCurSO, O PrOCeSSO Eleitoral serかorquivado na Secretaria do Sindicado, POdendo

Ser fomecidas coplaS Para qualquer associado’mediante requerimento.
′　　　　●

SECÅo xIX

Dos Recursos

Artigo 139O- O prazo para interposic肴o de recursos sera de O3 (tres) dias, COntados da data final da

realizacfb do pleito.

§ 1O- Os recursos poder肴o ser inteapostos por qualquer associado, em Pleno gozo dos direitos sociais.

§ 20- O recurso e os doc甲entOS que O instruem serao apresentados em duas vias, COntrarreCibo, na

Secretaria do Sindicato e 」untados os originais a primeira via do processo Eleitoral. A Segunda via do

recurso e dos documentos que o acompanham ser各o entregues, tamb6m, COntrarreCibo, em 24 (vinte e

quatro) horas, aO reCOrrido, que ter各PraZO de O3 (tres) dias para oferecer contrarraz6es.

§ 3O- Findo o prazo estipulado, reCebidas ou n各o as contrarraz6es do recorrido, a Comissfo Eleitoral

Julgar各no prazo maximo de O3 (tres) dias証eis o respectivo recurso.

Artigo 1400- Cabe recurso extraordin各rio a Assembleia Geral, nO PraZO de 24 (Vinte e quatro) horas,

ap6s o julgamento prevIStO nO § 30 do artigo anterior, COntra aS decis6es adotadas pela Comissfo

Eleitoral na proclama商o dos resultados.

§ 1O- O recurso, historiando os fatos e as alegac6es de direito dos recorrentes, Ser各PrOtOCOlado na

Secretaria do SENTSEP-GO.

§ 2O- Recebido o recurso, a Assembleia Geral Extraordin各ria ser各convocada imediatamente, COm base

nos artigos 16O (decimo s6timo) ao 24O (vig6simo quarto) deste Estatuto.

§ 3O- Compete a Co-nissao Eleitora=nst重uir o processo do recurso perante a Assembleia Geral,

recomendando o seu acolhimento ou a sua r吐vicao, bem como adotar as providencias cabiveis em

decorrencia da delibera9乞O da respectiva Assembleia.

Artigo 141O- O recurso nfo suspendera a posse dos eleitos, Salvo se provido.
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SECÅo xx

Da Posse dos Eleitos

Artigo 142O- A posse dos eleitos acontecer各sempre no dia 23 (vinte e tres) do mes de abril do ano que

Par紺afo Unico- Na hip6tese de o dia 23 (vinte e tres) de abril coincidir com Sabado ou Domingo, a

respectiva posse poder各ser antecipada para a Sexta塙ra imediatamente anterior, maS Para efeitos de

COntagem de mandato contar各a data de 23 de abril.

SECÅo xx丁

Das Disposic6es Finais

Artigo 143O- Os casos omissos relacionados ao Titulo VII deste Estatuto, que trata SOt)re O Processo

Eleitoral, Ser肴O dirimidos por analogia a esse Estatし一tO, Pela Comissfro Eleitoral.

TITULO VIII

DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSIT6RIAS

Artigo 144O- O presente Estatuto somente poder各ser alterado, nO tOdo ou parte, em Assembleia Geral

Extraordindria, COnVOCada para esse fim, atraV6s de edital publicado no veiculo de ComunlCaCaO

O触al do SENTSEP-GO e emJOmal, editado em Goiania’de grande circula9肴O em nivel estadual, nO

PraZO PreVisto na alinea負b” do artigo 24’e aS PrOPOStaS de altera9aO deverao ser encaminhadas a sede

da entidade com antecedencia mi平a de 15(quinze) dias, devendo-Se Observar o qu6rum minim。 d。

50% + l (cinquenta por cento malS um) dos filiados, em Primeira convocac肴o, Ou COm qualquer

qu6rum, em Segunda e批ima convoca誇O, 01(uma) hora ap6s.

Par祖a宣b Unico- Independentemente do encaminhamento de proposta(S) de alterac急o do Estatuto

Social do SINTSEP-GO para sede da entidade sindical no prazo de 15 (quinze) dias, COnfome caput

do presente a重ligo’O aSSOCiado poder症o ato da Asse-11bleia Geral Extraordin誼a convocada para

tratar da alteragiv estatut誼a, aPreSentar PrOPOSta(s) de alterac5o estatut各ria qしIe devera(ao) ser

apreciada(s) pela mesma.

Artigo 145O- Qualquer caso omisso neste estatuto sera resoIvido mediante deliberagiv da categoria

em Assembleia Geral.

Artigo 146O- Este estatuto entrar各em vlgOr na data de sua aprova印pe-o Congresso da Categoria

revogados as disposICOeS em COntrario, devendo ser averbado em Cart6rio.
●　　　~
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