
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA 
EXCLUSIVAMENTE PARA REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DO SINDICATO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARREIRAS-BAHIA 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil c dezoito, reuniram-se em sua sede social na 

Praça Duque de Caxias, n.° 181, Centro, na cidade de Barreiras, Estado da Bahia, CEP 

47.800.072, os filiados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barreiras-Bahia, 

para tratar da reformulação do seu Estatuto Social. A reunião teve inicio às 16h3Omin, em 

segunda convocação, estando presentes os associados com direito a voto e Diretores da 

Entidade: Carmélia Carvalho de Souza - Presidente, brasileira, viúva, professora, RG n° 

04472453-50 SSP/BA, CPF n° 445.684.525-20, PIS 121.50437.06/8, residente na Travessa 

Nezinho Pamplona, n° 164, Bairro Jardim Ouro Branco, Barreiras/BA; Maiara da Silva 

Xavier — 1° Secretario (Secretário Geral), brasileira, solteira, Assistente Administrativo, RG 

n° 1363943960 SSP/BA, CPF N° 034.169.225-57, PIS 200.85480.90/2, residente na Rua 

Costa Rica, n° 45, Bairro Vila Rica, Barreiras/BA; Edimundo Ferreira dos Santos — 2° 

Secretário (Secretário Administrativo), brasileiro, casado, motorista, RG n°2258162 SSP/BA, 

CPF n° 632.356.681-86, PIS 124.84227.42/8, residente na Rua Azaléia, n° 92, Bairro Vila 

Rica, Barreiras/BA: João de Deus Vieira Nepomuceno — 1° Tesoureiro, brasileiro. casado, 

Assistente Administrativo, RG n° 02611731-20 SSP/BA, CPF n° 202.754.555-72, PIS 

107.99032.78/3, residente na Rua da Ete, n° 86, Bairro Vila Rica. Barreiras/BA; 'saci de 

Souza Sales - 2° Tesoureiro, brasileiro, União Estável, Guarda Municipal. RG n° 0652817998, 

SSP/BA, CPF n° 856.923.105-97, PIS 124.84165.33-3, residente na Rua Minas Gerais, ri° 

632, Bairro Vila Rica, Barreiras-Ba; Meyrelys Rodrigues da Silva — Diretor Administrativo de 

Comunicação e Formação Política Sindical, brasileiro, casado, Assistente Administrativo, RG 

n° 1130756858 SSP/BA. CPF n° 014.008.295-69. PIS 128.41223.05/3, residente na Rua 

Principal, casa 02, Quadra -A7  , Residencial Arboreto II; Sônia Maria dos Santos — Servidor 

de Apoio Administrativo e Serviços Gerais, brasileira, solteira, Auxiliar de Serviços Gerais, 

RG n° 08378005-01 SSP/AL, CPF n° 979.578.285-15, PIS 190.35304.36/8, residente na Rua 

Nezinho Pamplona n° 315 G, Bairro Jardim Ouro Branco, Barreiras/BA, tendo sido presidida 

pela Sra. Cannelia Carvalho de Souza, que convocou a mim, Maiara Ribeiro da Silva Xavier 

para secretariar os trabalhos. A Sra. Presidente do SINDSEMB fez a abertura da assembleia, 

dando boas vindas aos presentes e franqueou a palavra para a assessora juridiea Ângela 

Ribeiro. que realizou a leitura da ata da última assembleia do dia nove de julho do corrente 

ano, que por não ter quárum suficiente, redesignou a presente assembleia para esta data, 

independente do quorum estabelecido no parágrafo único do art. 30 do Estatuto Social, 
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dezesseis de julho do corrente ano. Logo após a servidora Rosilayne Cristina, usou da palavra, 

e sugeriu que a redação dos pontos a serem reformulados, fossem discutidos uru por um, com 

espaço para sugestões de redação, sendo apreciado e votado pelos presentes, que o edital de 

convocação desta assembleia não constava os pontos a serem reformulados. Em resposta, a 

assessora Angela Ribeiro informou que as sugestões de redação dos artigos, para a 

reformulação do estatuto, se deu na última assembleia do dia 09 do corrente mês, que toda a 

matéria a ser reformularia no Estatuto será apreciada e deliberada nesta assembleia, pois 

haverá reformulação total do Estatuto, devido as suas inúmeras incongruências. Em seguida, a 

Advogada Angela Ribeiro esclareceu sobre a necessidade da reformulação do Estatuto, 

mesmo antes do prazo estabelecido pelo art.104, pois, devido a impetração de ação na Justiça 

do Trabalho, tramitada em segredo de justiça, por um associado, julgada improcedente, a 

diretoria eleita somente pôde tomar posse no mês de agosto, havendo, portanto, lapso 

temporal relevante entre as eleições e a posse, o que pode ensejar prejuízo a entidade sindical, 

necessitando, assim, de urgência, a adequação a realidade do sindicato, transferindo o período 

eleitoral para o próximo ano, quando encerra o mandato da diretoria atual. Explanadas as 

necessidades de alterações do estatuto para a adequação dos prazos e das épocas de realização 

das eleições aos prazos e épocas que coincidam com a realidade e não apresentem distorções 

com o próprio estatuto. Aos presentes foram expostas as alterações nos artigos 2°, 3
0, 90, 10°, 

120, 130, 140, 150, 180, 22°, 23°, 24°. Foi dito ainda que em razão da retirada do texto que havia 

no art. 
25, toda a ordem de numeração seguinte foi alterada, promovendo alterações, portanto 

do art. 26 ao ultimo artigo, o 99°, e foram suprimidos os artigos 100 a 104, ficando assim o 

novo estatuto com 99 artigos. 
Em seguida foi apresentado e lido o novo Estatuto, após sua leitura, foi aprovado por maioria 

dos presentes, com exceção de dois servidores que votaram contra, passando a vigorar, na sua 

integralidade, ficando assim consolidado: 

ESTATUTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE BARREIRAS - BANIA — SINDSEMB 

TÍTULO - I 
CAPITULO ÚNICO 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO 

Art. 1° - O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARRE ITCLS 
\_ 

— SINDSEMB, fundado em vinte de novembro de dois mil e quatro, com sede na Praça 

(\' r  



Duque de Caxias, n°. 181, Centro - Barreiras — Ba, CEP: 47800-072, tendo foro jurídico em 

Barreiras, Estado da Bahia, é o organismo sindical da categoria profissional dos servidores 

públicos municipais, ativos e inativos, exceto a categoria Profissional dos Trabalhadores em 

Educação, da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Barreiras-Bahia, Educação 

Infantil, e Ensino Fundamental, Professores, Professoras e Especialistas em Educação, com 

Jurisdição na Base Territorial do Município de Barreiras, regendo-se pelo presente Estatuto, 

pela legislação pertinente, bem como pelo regulamento e demais atos que forem aprovados 

pelos órgãos competentes. 

Parágrafo único — O prazo de duração do Sindicato é indeterminado, dissolvendo-se a 

entidade somente por deliberação de seus associados reunidos em Assembleia Geral 

Extraordinária especialmente convocada para esse fim, sendo seu patrimônio doado a 

entidades congêneres, na forma determinada pela Assembleia Geral. 

Art. 20  - O SINDSEMB tem personalidade jurídica distinta de seus associados, que não 

respondem ativa, passiva, subsidiária ou solidariamente pela obrigação por ele assumida. 

Parágrafo único — O SINDSEMB é representado, ativa e passivamente, em Juízo ou 

fora dele, por seu Presidente, podendo constituir mandatário. 

Art. 3° - No cumprimento de seu programa de atividade, o SINDSEMB propõe-se a, dentro 

de suas possibilidades financeiras, por intermédio de seus órgãos especializados e obedecido o 

Regulamento Geral : 

representar e defender os direitos e interesses profissionais, coletivos, individuais 

e homogêneos de seus associados, de seus dirigentes e dos integrantes da categoria 

profissional mencionada no Art. 1°, independente de procuração em processos judicial ou 

administrativo, podendo promover em nome próprio, ações cabíveis; 

estudar, apoiar ou empreender as iniciativas de interesses associativos e da 

categoria; 
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c) 	incentivar a cultura intelectual, artística, fisica e o aprimoramento profissional dos 

associados, seus dependentes e familiares; 

oferecer orientação jurídica aos associados nas questões que envolvam seus 

interesses jurídicos e funcionais; 

	

e) 	lutar pela participação de seus associados no processo de indicação dos dirigentes 

de órgãos da Prefeitura Municipal, cujas atribuições sejam pertinentes a categoria 

representada; 

participar das negociações coletivas de trabalho relativas à categoria profissional 

representada, visando à celebração de contratos coletivos de trabalho; 

instaurar dissídio coletivo perante o judiciário nos casos pertinentes; 

estabelecer intercâmbio e promover solidariedade e ações comuns com as demais 

organizações sindicais de trabalhadores, especialmente com as representativas de outros 

segmentos do funcionalismo público; 

promover movimentos reivindicatórios tendentes a conquistar a plena valorização 

funcional de categoria profissional representada, em todos os aspectos, inclusive os de 

natureza salarial e os relativos as condições de trabalho; 

criar, consolidar e ampliar os fundos e o patrimônio social da entidade, aplicando-

os sempre em beneficio dos funcionários associados; 

k) 	aplicar os recursos do Sindicato, tanto quanto possível, no amparo aos associados, 

sempre primando pelo espirito do mutualismo e da solidariedade; 

	

1) 	prestar, direta ou indiretamente, mediante convênios com entidades ou 

profissionais especializados, assistência médica, odontológica, farmacêutica, jurídica, social, 

econômico-financeira, aos associados, seus dependentes e familiares; 
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firmar e manter convênios com casas comerciais fornecedoras de alimentos, 

medicamentos e vestuário, para fornecimento aos associados por melhores preços e com 

condições de pagamento compatíveis com suas possibilidades de desembolso; 

proporcionar aos associados e seus dependentes, reuniões sociais, conferências, 

cursos, divertimentos, excursões e estada em suas dependências recreativas e de lazer; 

TÍTULO—li 

DOS ASSOCIADOS—DIREITOS E DEVERES 

CAPÍTULO -1 

DOS ASSOCIADOS 

SEÇÃO — I 

Art. 40  - Poderão ser admitidos como associados do Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Barreiras, todos os servidores ativos, inativos e pensionistas do Município, 

inclusive os do Poder Legislativo; 

§ 1° - Os servidores mencionados neste artigo investem-se da condição de associado do 

Sindicato mediante o preenchimento e assinatura de formulário próprio, do qual consta sua 

adesão ao Estatuto da entidade e o compromisso de fiel cumprimento dele e das demais 

normas internas e obrigações sociais, defendendo a instituição e primando por seu 

aperfeiçoamento para o bem de todos; 

§ 2° - Do indeferimento de pedido de admissão como sócio, efetivo cabe recurso à 

Assembleia Geral; 

§ 3° - São considerados sócios fundadores os servidores municipais que se filiaram ao 

Sindicato até o dia 30 de dezembro de 2005; 
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SEÇÃO -11 

DAS CLASSES DE SÓCIOS 

Art. 50  - Haverá. no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barreiras três classes 

de sócios a saber: 

1. 	Sócios Efetivos/Contribuintes, que são todos aqueles descritos no caput do artigo 40; 

H. 	Sócios Honorários, que são aqueles que sendo sócios efetivos ou não, prestarem 

relevantes serviços á entidade, capaz de os levarem a fazer jus a este titulo; 

III. 	Sócios Benfeitores, que são aqueles que lutarem ou de qualquer forma concorrerem 

para o engrandec imento do Sindicato, por todos os meios não defesos em lei; 

§ 1° - O titulo de sócio honorário e de sócio benfeitor será concedido a quem fizer jus, 

mediante requerimento de dois sócios efetivos/contribuintes, e deverá ser aprovado pela 

Diretoria, depois de ouvido o Conselho Administrativo. 

§ 2" - Os sócios efetivos/contribuintes que forem agraciados com titulo de sócio honorário, de 

sócio benfeitor ou de sócio colaborador, não perdem por isso a qualidade de sócio 

efetivo/contribuinte. 

§ 30  - Somente os sócios efetivos/contribuintes podem votar e serem votados. 

§ 4- Os sócios honorários e benfeitores estão isentos de contribuição, a exceção do caso em 

que os mesmos sejam também sócios efetivos/contribuintes, como exposto no § 2° deste 

inciso. 

Art. 6° - A inscrição do associado se concretizará com o pagamento da primeira mensalidade. 

Art. 7°  - A exclusão de associado dar-se-á: 
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1 - a pedido, por escrito; 

II - por falta de pagamento de 03 (três) mensalidades consecutivas sem justo motivo; 

111 - em decorrência de penalidades, em razões de descumprimento de quaisquer outras 

exigências estatutárias; 

Art. 80  - Os associados demitidos, exonerados ou dispensados dos Quadros da Administração 

Pública, direta ou indireta, perderão automaticamente a condição de sócio, desde que seja por 

justa causa comprovada, findo o processo administrativo e/ou decisão judicial, esta transitada 

em julgado. 

CAPÍTULO — II 

DOS DIREITOS 

Art. 9°. Aos associados em dia com suas contribuições e obrigações estatutárias, assegura o 

Sindicato os seguintes direitos: 

1. 	Ser assistido como trabalhador, na defesa de seus interesses e direitos funcionais, 

coletivos e individuais; 

Desde seu ingresso, juntamente com seus dependentes devidamente registrados, 

frequentar a sede social e as unidades recreativas e de lazer participar de reuniões sociais, 

culturais e desportivas; utilizar-se de ambulatório médico, laboratório de análises clinicas, 

patológicas e radiológicas e de assistência médica especializada, farmacêutica, odontológica e 

jurídica, mediante convênios fumados pelo Sindicato; 

Após 24 (vinte e quatro) meses de efetiva permanência no Quadro Social, a critério da 

Diretoria Executiva, de receber auxilio econômico e hospitalar em caso de intervenção 

cirúrgica. desde que haja recurso em caixa; 

Defender-se nos processos disciplinares internos; 

	

Certário de Titulo 	cumentos 

	

e NI das Pes 	til idas. 

	

Meia TOMA 	eni Dias 
Oficial 



Requerer, na forma do inciso III do art.35, convocação de Assembleia Geral 

Extraordinária; 

Requerer, por escrito, perante órgãos da administração sindical, sobre assunto relativo 

à sua condição de associado ou de integrante de categoria profissional ou que seja do 

interesse dessas ou do quadro social; 

Utilizar os serviços e instalações do Sindicato, obedecidas as normas pertinentes; 

Gozar das prerrogativas de associado, asseguradas pelo Estatuto, pela Constituição e 

pela Legislação Vigente; 

Tomar parte nas Assembleias Gerais e candidatar-se a qualquer cargo eletivo do 

Sindicato, votando e sendo votado, ressalvado as disposições contidas neste Estatuto; 

Participar de qualquer reunião dos Conselhos Administrativo, Fiscal e das Comissões 

Sindicais, como simples observador; 

Recon-er ao Conselho Administrativo de qualquer resolução da Diretoria Executiva, 

no prazo de até 30 (trinta) dias da data da resolução; 

Recorrer à Assembleia Geral das decisões do Conselho Administrativo, no prazo de 

até 30 (trinta) dias da data da decisão, observado as ressalvas deste Estatuto; 

Propor ao Conselho Administrativo e/ou Assembleia Geral, penalidades, inclusive 

cancelamento de inscrição de associados, nos termos deste Estatuto; 

Fiscalizar atos e deveres dos órgãos do Sindicato, bem como da comissão Eleitoral de 

que trata o Art. 67 deste Estatuto; 

Sugerir ao Conselho Administrativo e à Diretoria Executiva, medidas de interesse, 

relacionadas às finalidades do Sindicato; 
Carttrdo deib4W Decepemos 

e Civil das P 	s Mices. 
Maria 1erøI i1ard Dias 

O la 



Consideram-se quites com os cofres sociais os associados que tenham suas 

contribuições consignadas em folha, ou que não estejam em atraso para com os cofres do 

Sindicato, nos casos de não consignação em folha; 

O exercício dos direitos a que se refere o inciso IX deste artigo, exceto, tomar parte 

nas Assembleias Gerais e votar, fica condicionado à permanência efetiva no Quadro Social de 

no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de inscrição do associado; 

Art. 10 - Vinculam-se ao associado, sob o ponto de vista associativo, como seus dependentes: 

a - o cônjuge, filhos, inclusive adotivos e enteados, menores de 18 (dezoito) anos, e ainda, o 

considerado absolutamente incapaz por decisão judicial, que esteja sob sua tutela ou curatela; 

b - pai, mãe, padrasto e madrasta. 

Parágrafo único — As pessoas mencionadas neste artigo poderão beneficiar-se das regalias 

estabelecidas para os sócios, no que for determinado no Regulamento Geral. 

CAPÍTULO - III 

DOS DEVERES 

Art. li - São deveres dos associados: 

1. 	Cumprir as disposições deste Estatuto e dos regulamentos, bem como acatar as 

deliberações tomadas pelos órgãos do Sindicato; 

Pagar as contribuições sociais no percentual e na forma que dispuser este Estatuto; 

Zelar e fazer zelar pelo patrimônio do Sindicato; 

Comparecer às Assembleias Gerais quando por ele requeridas; 

L 
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Quitar, nos prazos fixados, os compromissos financeiros contraídos com o Sindicato; 

Comunicar alterações de endereço domiciliar à Secretaria do Sindicato; 

Autorizar, individualmente, por escrito, a consignação em sua folha de pagamento, da 

contribuição mensal e anual, bem como outras obrigações financeiras contraídas com o 

Sindicato; 

Zelar pelos interesses profissionais da categoria representada; 

Colaborar na consecução dos fins do sindicato; 

Defender o Sindicato nos limites da Lei e lutar sempre na defesa dos interesses sociais, 

da classe dos servidores públicos municipais e de sua entidade, buscando sua valorização, 

aperfeiçoamento e reconhecimento social; 

Aceitar e desempenhar com denodo e gratuitamente, cargos na Diretoria, e nos 

Conselhos ou órgãos da entidade previstos neste Estatuto; 

Contribuir para o engrandecimento e consolidação da classe dos servidores públicos 

municipais, empenhando tratamento de urbanidade no exercício de suas funções; 

Fornecer, com diligência, as informações que tenha de prestar, quando solicitadas pela 

Diretoria, pelos Conselhos ou órgãos da entidade previsto neste Estatuto; 

Pagar pontualmente as obrigações decorrentes de empréstimos e convênios dos quais 

seja beneficiário; 

Promover o registro de seus dependentes, expedindo as respectivas identidades 

sociais; 



Apresentar sua cédula de identidade social atualizada, bem como dos dependentes e, 

quando exigido, o comprovante de pagamento das mensalidades, para ingresso nas 

dependências associativas, gozo dos beneficios sociais e serviços assistenciais; 

Cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto e Regulamentos e acatar as 

deliberações da Administração do Sindicato; 

§ 1° - O associado que houver autorizado a consignar em folha as contribuições sindicais 

mensal e anual e, que, por qualquer motivo, não seja efetivada a referida consignação, fica 

obrigado a recolher diretamente na Tesouraria do Sindicato a importância devida, no prazo de 

10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da respectiva folha. 

CAPÍTULO - IV 

DAS CONTRIBUIÇÕES 

Art. 13 - A contribuição mensal do servidor associado, devida ao Sindicato a cada mês, será 

de 1% (um por cento) do total da remuneração do servidor ativo, dos proventos do servidor 

inativo ou da pensão dos pensionistas, e será descontada em folha de pagamento 

compulsoriamente. 

Parágrafo 1° - A contribuição sindical anual será recolhida, de uma só vez, anualmente e 

consistirá na importância correspondente à remuneração de 01 (um) dia de trabalho, nos 

termos da legislação vigente. 

Parágrafo 2' - As contribuições descontadas dos servidores associados do Sindicato deverão 

ser repassadas para conta corrente em nome do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Barreiras - Bahia. 

CAPÍTULO - V 

DAS PROIBIÇÕES 
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Art. 14 - Ao associado é proibido: 

1. 	Referir-se desrespeitosamente às autoridades dirigentes desta entidade, podendo no 

entanto, criticar os seus atos do ponto de vista ético ou doutrinário, quanto à organização e 

eficiência dos serviços que prestarem aos seus associados ; 

Usar o Sindicato para fins politico-partidários e/ou eleitorais; 

Será inelegível, o condenado, definitivamente, à pena privativa de liberdade, até a 

extinção da mesma; 

desrespeitar ou incentivar o desrespeito às Leis, à ordem pública, este Estatuto e aos 

bons costumes; 

comparecer as reuniões do Sindicato em estado de embriaguez ou valer-se deste 

estado para livrar-se de obrigação a todos imposta; 

utilizar as dependências do Sindicato para discussões político-partidárias, raciais ou 

religiosas; 

agir com deslealdade para com os colegas e com os seus dirigentes sindicais; 

dilapidar o patrimônio do Sindicato ou do município, ou permitir que tal fato ocorra 

quando puder evitar; 

causar prejuízos financeiros ou danos morais ao Sindicato; 

promover a desunião ou a disputas pessoais dentro do Sindicato; 

Nenhum associado poderá exercer cumulativamente mais de um cargo diretivo do 

Sindicato, salvo as substituições temporárias e os casos previstos neste Estatuto. 

Cartório deliu' 	mentos 
e Chel das Pe 
Maria Tare 	r ani Dia - 

Oliti a 



CAPÍTULO — VI 

DAS PENALIDADES 

Art. 15 - O associado que infringir o Estatuto, os Regulamentos ou as Resoluções dos Órgãos 

Administrativos da Entidade, ficará sujeito, segundo a natureza e gravidade da falta praticada, 

às seguintes penalidades: 

advertência escrita 

suspensão de 30 a 180 dias; 

eliminação do Quadro Social. 

- A advertência escrita será aplicada ao que houver infringido disposições deste Estatuto, 

do Regulamento ou Resoluções dos Órgãos Administrativos; 

§2." - A suspensão de 30 a 180 dias, será aplicada por prática de atos contrários aos interesses 

sociais, reincidência no caso previsto no parágrafo 1.0, bem como, praticar atos contrários à 

moral e aos bons costumes, atos lesivos ao patrimônio social ou desacatar qualquer membro 

da Administração do Sindicato. 

- Poderá ser eliminado: 

a - o que reincidir nos casos previstos nos parágrafos 2.° e 3.°; 

b - o condenado por crime, com sentença transitada em julgado, que implique em demissão do 

serviço público; 

c — o que propor ação judicial contra esta entidade sindical, causando-lhe qualquer espécie de 

dano 

d - o que proceder de maneira desonesta ou dolosamente praticar atos contrários aos 
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e - o que promover, de qualquer forma, o descrédito do Sindicato ou de sua Administração; 

Artigo 16 - Poderá ser ordenada pela Diretoria Executiva a suspensão, até 30 dias, de gozo 

das regalias sociais, ao associado indiciado em processo de sindicância, desde que tal medida 

se tome necessária para averiguações da falta cometida, podendo o prazo ser prorrogado até 

90 dias. 

Parágrafo Único - Como gozo das regalias sociais previstas neste artigo, entende-se, 

propriamente estas, assim como a frequência nas dependências sociais, recreativas e de lazer 

e demais unidades do Sindicato, tanto pelo associado como seus dependentes, porém, fica 

assegurado aos mesmos, os benefícios do serviço de saúde. 

Artigo 17 - As penalidades a que se refere o artigo 15, serão aplicadas pela Diretoria 

Executiva, com exceção da pena de eliminação, que será efetivada com aprovação do 

Conselho Administrativo, após pareceres das Comissões Sindicânte e Processante, designadas 

para esse fim pelo Presidente da Diretoria Executiva, assegurado ao associado a plenitude de 

defesa. 

Parágrafo Único - O associado suspenso poderá beneficiar-se dos serviços de saúde, a 

critério da Diretoria Executiva, ficando vedada a utilização e gozo de qualquer outro direito 

ou regalia estatutária e regulamentar. 

Artigo 18 - Das penalidades previstas no artigo 15, caberá recurso, que deverá ser 

apresentado pelo interessado, ao Presidente da Diretoria Executiva, dentro de cinco dias do 

conhecimento da decisão; 

- Interposto o recurso, terá ele efeito suspensivo e será julgado dentro de até 20 (vinte) 

dias pelo Conselho Administrativo; 

- Das decisões que impuserem pena de advertência, caberá apenas pedido de 

reconsideração; 
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Artigo 19 - Em lugar próprio, na Sede Social e em locais de unidade de trabalho que houver 

sócios filiados ao Sindicato, será afixado edital, dando divulgação da pena aplicada ao 

associado, podendo haver publicação na imprensa. 

CAPITULO — VII 

DO PROCESSO DAS PENALIDADES 

DO PROCESSO 

Artigo 20 - Chegando ao conhecimento da Diretoria Executiva a prática de qualquer ato que 

constitua infração passível de punição prevista no artigo 15, com exceção da alínea "a", o 

Presidente da Diretoria Executiva determinará instauração do respectivo procedimento 

necessário, que deverá constar a natureza da acusação. 

§1.." - Desta peça poderá constar sempre que possivel, pormenorizadamente, os dados da 

infração cometida, seu autor, rol das testemunhas que presenciaram a ocorrência, assim como 

toda e qualquer prova que possa instruir o procedimento; 

§2." - Se o autor da infração não for associado, da peça deverá constar o nome do sócio que 

por ele responde solidariamente; 

Artigo 21 - Instaurado o procedimento, o Presidente da Diretoria Executiva o encaminhará à 

Comissão Sindicante; 

CAPITULO - VIII 

DAS COMISSÕES DE SINDICÂNCIA E PROCESSANTE 

Artigo 22 - A sindicância investigativa, promovida através da constituição de Comissão, 

especialmente designada pelo Presidente da Diretoria Executiva, composta por 03 membros, 

como meio sumário para apurar infrações previstas no artigo 14; 



§ 1.° - Após a constituição da comissão, feitas as verificações e diligências cabíveis, a 

comissão opinará pela instauração do processo administrativo ou pelo arquivamento; 

§ r. - O prazo de duração da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por 

uma única vez, pelo mesmo período. 

Artigo 23 - Uma vez considerada admissivel a imputação, o Presidente da Diretoria 

Executiva constituíra Comissão Processante; 

Paragrafo Único — A comissão processante será composta por 3 membros de servidores 

filiados e efetivos, que dará sequência ao procedimento, quando será verificado o grau de 

infração cometida, emitindo seu parecer, para posterior aplicação das penalidades previstas; 

Artigo 24 - Constituída a Comissão Processante, serão adotadas as seguintes diligências: 

a - inquirição do associado indiciado no Procedimento; 

b - inquirição das testemunhas arroladas; 

c - exame das demais provas esclarecedoras do Procedimento. 

§ 1° - Não poderá fazer parte de Comissão, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau, inclusive, do denunciante ou indiciado. 

§2° - Os membros que atuarem em Comissão de Sindicância, não poderão fazer parte de 

Comissão Processante para o mesmo caso. 

§3° - O processo administrativo terá duração de 30 dias, podendo ser prorrogado por uma 

única vez pelo mesmo período. 
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TÍTULO — II 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CAPÍTULO -1 

DOS ÓRGÃOS DO SINDICATO 

Artigo 25 - São órgãos do Sindicato: 

a - Assembleia Geral; 

b - Diretoria Executiva; 

d - Conselho Fiscal; 

e - Conselho Administrativo; 

§1.° - Todos os cargos referentes aos Órgãos mencionados neste artigo serão exercidos 

gratuitamente e considerados de grande relevância para o funcionalismo público municipal da 

cidade de Barreiras — Bahia. 

§2." - Os membros da Diretoria Executiva ficarão à disposição do Sindicato, conforme consta 

amparo legal do Regime Jurídico Único, que rege os Servidores Municipais, devendo o 

Presidente do Sindicato comunicar via oficio ao Departamento de Recursos Humanos e ao 

setor que o servidor esteja lotado da referida convocação; 

- Para a eficiência e bom andamento das atividades do Sindicato, poderá ser requisitado, 

do quadro de servidores do município, servidores para assuntos específicos e se for o caso, 

ficar a disponibilidade do Sindicato o tempo necessário para resolução do problema; 

Artigo 26 - A duração dos mandatos da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do 

Conselho Administrativo será de quatro anos, permitida reeleição, através do voto direto e 

secreto entre os associados do Sindicato. 
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Artigo 27 -No caso de designação de membro do Conselho Administrativo ou do Conselho 

Fiscal, para exercer cargos não eletivos na Diretoria Executiva, na forma estatutária, ficará ele 

afastado do exercício do mandato pelo tempo que durar a sua investidura, sendo convocado 

outro membro do respectivo Conselho para substitui-lo durante tempo em que for necessário. 

CAPÍTULO -11 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 28 - A Assembleia Geral é órgão soberano do Sindicato, dentro dos limites da Lei e 

deste Estatuto e é constituída de todos os associados que estejam em dia com suas obrigações 

estatutárias, no momento de sua abertura; 

§ 1' - A Assembleia Geral, convocada e instalada de acordo com este Estatuto, tem plenos 

poderes para decidir sobre todos os assuntos relativos ao Sindicato, tomando as resoluções 

que julgar conveniente em defesa dos interesses dos associados. 

§ 2° - As Assembleias Gerais realizar-se-ao na sede do Sindicato, e, em caso de impedimento, 

por motivo de força maior, poderão ser realizadas em local diverso, desde que na localidade 

da sede. 

Artigo 29 - As Assembleias Gerais serão instaladas, em primeira convocação, com a presença 

mínima de 1/3 (um terço) dos associados com direito a voto e, em segunda convocação, meia 

hora após, com qualquer número dos presentes. 

Art. 30— A Assembleia Geral deliberará por maioria simples de votos. 

§ 1" - A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de 

responsabilidade os administradores e conselheiros, salvo erro, dolo, fraude ou simulação. 

§ 2° - O presidente da Assembleia Geral, no caso de empate na votação, terá o voto de 

desempate. 
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Art. 31 — As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presidente, mediante edital de 

convocação publicado na Sede Social, em jornal local de grande circulação e na rede mundial 

de computadores. 

Parágrafo Único - A convocação de que trata este artigo deverá ser feita com, no mínimo, 05 

(cinco) dias de antecedência da data prevista para sua realização, contendo, além do local, 

data e horário de seu acontecimento, a ordem do dia. 

Art. 32 — As Assembleias Gerais são abertas e dirigidas pelo Presidente do Sindicato, exceto 

quando da apreciação de contas da Diretoria, caso em que ao Presidente do Conselho Fiscal 

cabe a abertura e a direção. 

§ 1° - Na hipótese da ausência do Presidente, a Assembleia será instalada pelo Presidente do 

Conselho Administrativo, ou por qualquer membro efetivo deste, ou ainda, na falta daqueles, 

por qualquer membro efetivo do Conselho Fiscal. 

§ 2" - Em se verificando a ausência de todos esses titulares, qualquer associado, em pleno 

gozo de seus direitos sociais, instalará a Assembleia, observando as exigências estatutárias. 

Art. 33 — As Assembleias Gerais são Ordinárias e Extraordinárias 

Art. 34 — As Assembleias Gerais Ordinária reunir-se-ão 02 (duas) vezes ao ano, nos meses de 

junho e dezembro, competindo-lhes: 

1 — quanto à Assembleia Geral do mês do junho: 

apreciação do relatório anual das atividades do exercício findo, elaborado pela Diretoria 

Executiva; 

deliberação sobre o parecer do Conselho Fiscal referente à gestão financeira do 

exercício findo, demonstrada através do balanço patrimonial e demais demonstrações 

financeiras; 
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c) 	apreciação de assuntos gerais e deliberações sobre penalidades. 

II — quanto à Assembleia Geral do mês de dezembro: 

apreciação e deliberação sobre o plano de atividades e previsão orçamentária para o 

exercício seguinte, aprovado pelo Conselho Administrativo; 

apreciação de assuntos gerais e deliberações sobre penalidades. 

Art. 35— As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser requeridas: 

1. 	por no mínimo 05 (cinco) conselheiros em exercício do Conselho Administrativo, 

incluídos também os que estejam ocupando cargo na Diretoria Executiva; 

por qualquer membro, em exercício, do Conselho Fiscal, quando se tratar de matéria de 

interesse da gestão financeira em que houver suspeita fundamentada de irregularidades; 

por um grupo de, no mínimo, 10% (dez por cento) dos associados com direito a voto, 

expressando no requerimento os objetivos da convocação, devendo conter o nome legível e a 

assinatura dos associados requerentes; 

Art. 36 - Requerida a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do inciso 

III do Artigo 35, o Presidente da Diretoria Executiva terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da data de recebimento do pedido, sob pena de perda automática do mandato, para expedir o 

edital de convocação, convidando a Assembleia a reunir-se dentro de 30 (trinta) dias da 

publicação do edital; 

Parágrafo Único No caso de perda do mandato do Presidente da Diretoria Executiva por 

força do disposto neste artigo, seus substitutos legais, sucessivamente, ficam obrigados a fazer 

a convocação no prazo de cinco dias, também sob pena de perda automática do mandato. 



Art. 37 — Os requerentes da Assembleia Geral Extraordinária nos termos do inciso III do 

Artigo 35, que a ela não comparecerem, não poderão votar nem ser votado em duas 

Assembleias consecutivas, assim como na primeira eleição que se realizar após a infração 

cometida, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado por escrito até 15 (quinze) 

dias após a realização da referida Assembleia. 

Art. 38 - As Assembleias Gerais Extraordinárias reunir-se-ão em qualquer época, e sempre 

que se entender necessário, para deliberar sobre matéria de interesse social, ressalvado o 

disposto no artigo 34, deste Estatuto, cabendo-lhe, privativamente, sobre as seguintes 

matérias: 

I — reforma do Estatuto Social; 

II — dissolução do Sindicato e destinação de seu patrimônio; 

III— destituição de membro do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal; 

IV — eleição de membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, quando houver 

mais de 05 (cinco) cargos vagos naquele e 03 (três) neste. 

V — decidir sobre recursos no caso de aplicação de penalidades; 

VI — aquisição ou alienação de bens imóveis, assim como hipoteca ou quaisquer outros ônus 

que venham agravar estes bens. 

CAPÍTULO - III 

DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Art. 39 — O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo e de orientação intermediária do 

Sindicato e tem por função fixar as diretrizes gerais de ação da entidade, para que ela atinja os 

seus fins. 
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Art. 40 - O Conselho Administrativo será composto de 05 (cinco) membros, escolhidos entre 

os associados que, observadas as apreciações deste Estatuto, sejam eleitos através de voto 

direto e secreto. 

Art. 41 — O mandato dos membros do Conselho Administrativo terá a duração de 04 (quatro) 

anos, permitida a reeleição, observando as normas deste Estatuto. 

Art. 42- A mesa do Conselho Administrativo será composta de: 

1. 	Presidente; 

11. Vice-presidente; 

ri Secretário 

2' Secretario 

Relator 

§ 1° - A mesa será escolhida através da eleição entre os conselheiros, na primeira sessão do 

ano. 

Art. 43 - São atribuições do Conselho Administrativo: 

I. 	elaborar, modificar e aprovar o seu regimento interno; 

11. apreciar as reivindicações e sugestões apresentadas pelos Conselhos ou associados, 

encaminhando — os à Diretoria Executiva para seu implemento, quando aprovadas; 

III. decidir sobre os recursos apresentados pelos associados, contra os atos da Diretoria 

Executiva; 
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apreciar, manifestar-se e solicitar esclarecimentos a qualquer órgão do Sindicato, sobre 

as atividades exercidas na entidade; 

emitir parecer sobre o relatório anual, elaborado pela Diretoria Executiva, a fim de 

submete — lo à apreciação anual da Assembleia Geral; 

emitir pareceres sobre as consultas formuladas pela Diretoria Executiva, os quais terão 

efeito normativo. 

determinar a apuração de responsabilidade sempre que tomar conhecimento de atos 

praticados com fraude, dolo ou má fé de qualquer espécie que envolvam o Sindicato; 

lavrar, em livro próprio, por intermédio de seu 10 Secretário, ou na ausência deste, 

pelo 2° Secretário, ata circunstanciada de suas reuniões; 

afastar por motivo fundamentado em caráter provisório, o Presidente, mediante 

concordância de no mínimo 05 (cinco) conselheiros, designando para seu substituto o 

Presidente do Conselho Administrativo em caso de impedimento do Vice- Presidente. E em 

caráter definitivo ouvido a Assembleia Geral, 

resolver os casos omissos deste Estatuto e do Regulamento, por maioria de seus 

membros, havendo quorum minimo de 05 (cinco) conselheiros, na respectiva sessão; 

§ 1° - caberá recurso à Assembleia Geral das decisões proferidas pelo Conselho 

Administrativo, sem efeito suspensivo relacionadas nos incisos III , VII e IX , deste artigo. 

§ 2° - as normas oriundas do Conselho Administrativo serão apresentadas na forma de 

resoluções, que serão assinadas pelo Presidente do mesmo. 

Art. 44 - Perderá automaticamente o mandato o conselheiro que deixar de comparecer a 03 

(três) reuniões ordinárias, consecutivas ou não, no mesmo ano, sem motivo justificado. 



§ j0_ São motivos justificados para efeito do "caput" deste artigo: 

doença comprovada por atestado médico; 

ausência cio Município de Barreiras, previamente comunicada ou posteriormente 

comprovada; 

afastamento por motivo de luto, gala ou para prestar assistência a pessoa enferma da 

família; 

ti) 	cumprimento de escala de serviço impeditiva do comparecimento; 

§ 2°  - O Conselho Administrativo reunir-se-á ordinariamente a cada 06 meses e 

extraordinariamente a pedido da diretoria Executiva, Geral, Conselho Fiscal e/ou o mínimo de 

40% (quarenta por cento) dos associados. 

Art. 45 - No caso de impedimento temporário ou afastamento do conselheiro, este deverá 

comunicar a mesa do Conselho o motivo de sua ausência, justificando-se num prazo máximo 

de 24 horas antes ou depois a realização da reunião. Caso contrário sua ausência será 

registrada como injustificada. 

CAPITULO -IV 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 46 - A Diretoria Executiva compõe-se de 08 (oito) membros: 

1- 	Presidente 

11- 	Vice-Presidente 

III- 	I° Secretário 

, 
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2° Secretário 

1° Tesoureiro 

2° Tesoureiro 

Diretor Administrativo e de Formação Política Sindical e de Comunicação 

Servidora de Apoio Administrativo e Serviços Gerais 

Art. 47 — O mandato da Diretoria Executiva será de 04 (quatro) anos, permitida a reeleição, 

através de voto direto e secreto entre os associados, observadas as normas deste Estatuto. 

Parágrafo Único — Os Cargos Titulares da Diretoria Executiva ficarão à disposição do 

Sindicato, sem prejuizo de suas remunerações de acordo com o art. 8° da C.F. 

Art. 48 - Compete à Diretoria Executiva: 

estabelecer a estrutura administrativa da entidade, desenvolver as atividades 

administrativas, financeiras e econômicas, bem como a adoção de todas as providências para 

o cumprimento das finalidades do sindicato; 

Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, regulamentos e Normas Administrativas, 

Resoluções do Conselho Administrativo e as decisões das Assembleias Gerais; 

Deliberar sobre a admissão ou exclusão de associados do quadro; 

Elaborar proposta orçamentária, remetendo-a ao Conselho Administrativo, com prévio 

parecer do Conselho Fiscal até o fim do mês de novembro de cada ano; 
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e) 	Organizar o quadro de empregados do Sindicato, admitindo-os mediante prova de 

habilitação, fixando-lhes a remuneração, dispensando-os quando conveniente e aplicando-lhes 

penalidades previstas em lei ou no regulamento interno; 

O 	Deliberar sobre todos os atos concernentes aos fins e objetivos do Sindicato, não 

podendo, porém, renunciar direitos, alienar, hipotecar, ou de qualquer forma onerar os bens 

do Sindicato, contrair empréstimos, ou fazer despesas extra orçamentárias, mesmo de caráter 

urgente sem prévia autorização do Conselho Administrativo, ouvido o Conselho Fiscal; 

g) 	Os membros da Diretoria Executiva, poderão obter licença de até no máximo (03) três 

meses ou afastamento de até (06) seis meses, no caso de doença ou ausência do estado, a 

critério da própria Diretoria, assumindo suas funções, cumulativamente, seu substituto 

estatutário. 

Parágrafo Único - Só poderá haver concessão de nova licença ou afastamento, depois do 

decurso do prazo de 18 (dezoito) meses. 

Art. 49 - O membro da Diretoria Executiva que faltar durante o ano a (03) três reuniões 

consecutivas, ou não, sem justificação pessoal num prazo de 24h antes ou depois da reunião, 

perderá automaticamente o mandato, sendo substituído, cumulativamente pelo seu substituto 

estatutário, até que seja provido o cargo nos termos deste Estatuto. 

Art. 50— Compete ao Presidente 

planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades do Sindicato, promovendo os 

atos necessários à consecução dos seus objetivos ou fins; 

representar o sindicado em juizo e fora dele; 

convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Administrativo e 

a Assembleias Geral; 
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zelar pela observância das disposições estatutárias, e fazer as ordens de serviço que 

expedir, as resoluções emanadas do Conselho Administrativo bem como as normas 

administrativas e regulamentos; 

assinar, com o Secretário, a correspondência oficial, bem como toda aquela que 

estabeleça qualquer obrigação; 

rubricar todos os livros de escrituração utilizados pela administração social, zelando 

ainda, por sua conservação; 

assinar com o tesoureiro, cheques, documentos que importem em recebimento de 

numerário, bem como os títulos, contratos, escrituras, documentos de pessoal ou de 

compromissos que onerem o Sindicato; 

fazer publicar o balanço anual, bem como as demonstrações financeiras exigidas pela 

legislação, até (15) quinze dias antes da realização da Assembleia Geral; 

nomear comissões para assuntos e estudos especiais, de interesse do sindicato; 

remeter mensalmente, boletins ou outros demonstrativos e/ou documentos solicitados 

pelo Conselho Fiscal, com vistas ao controle das atividades financeiras do sindicato; 

k) 	dispensar os funcionários do sindicato, assegurando-lhes seus direitos e exigindo-lhes 

suas responsabilidades, quando for o caso; 

I) 	autorizar as despesas da administração, dentro dos limites orçamentários; 

m) 	elaborar juntamente com o tesoureiro e o Diretor Administrativo e de Formação 

Política Sindical e de Comunicação o plano de atividades e previsão orçamentária a fim de 

submetê-lo ao Conselho Administrativo; 
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atender salvo disposição em contrário, dentro de (10) dez dias, contados da data do 

recebimento, os pedidos de informações dos associados ou demais órgãos do sindicato; 

manifestar oficialmente a opinião da classe, especialmente em assuntos de interesse 

relevante; 

autorizar a manutenção, aquisição ou alienação de bens móveis; 

fazer editar periódicos de divulgação dos atos e atividades do Sindicato, mensal ou 

trimestralmente; 

entregar ao Presidente que o suceder, o inventário completo dos bens sob sua guarda, 

na data da transferência do cargo; 

Art. 51 - Compete ao Vice-Presidente: 

auxiliar o presidente nas atribuições da Diretoria; 

substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos, sempre mediante a 

transição do cargo através de ata; 

realizar sob a orientação do Presidente, os serviços de propaganda e publicidade do 

Sindicato. 

Auxiliará a qualquer membro da Diretoria Executiva em suas atribuições quando se 

fizer necessário. 

Art. 52 — Compete ao I° Secretário: 

a) 	Coordenar as atividades da secretaria do Sindicato, bem como as relativas ao 

protocolo, arquivo social, pessoal, material e serviços gerais; 
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Redigir as atas das reuniões da Diretoria e Assembleia Geral e ao final assiná-las com 

o Presidente, como também toda correspondência expedida e os documentos relativos às 

atividades do Sindicato; 

Auxiliará a qualquer membro da Diretoria Executiva em suas atribuições quando se 

fizer necessário 

Atendimento ao público. 

Art. 53— Compete ao 20 Secretário: 

a) 	substituir o 1° Secretário em suas ausências ou impedimentos, e neste caso praticar os 

atos da competência deste. 

Art. 54 —Compete ao Tesoureiro: 

coordenar as atividades da Tesouraria do Sindicato; 

assinar, com o Presidente, toda correspondência que estabeleça para o sindicato 

obrigações de caráter financeiro; 

juntamente com o Presidente, prestar contas a cada semestre ao Conselho Fiscal, e 

anualmente á Assembleia Geral, neste último caso ouvido antes o Conselho Fiscal; 

juntamente com Presidente, administrar os recursos para a manutenção do Sindicato, e 

guardar os recursos financeiros disponíveis, aplicando-os para preservar-lhes o poder de 

compra, visando sempre o melhor rendimento; 

receber e guardar as contribuições dos associados, de preferência em contas bancárias, 

aplicando-as em investimentos ofertados peia rede bancária oficial ou privada legalmente 

constituída; 
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t) 	juntamente com o Presidente, assinar cheques, ordens de pagamentos ou outros 

documentos relativos à movimentação financeira do Sindicato, e providenciar a cobrança dos 

débitos que os associados tenham com o Sindicato; 

providenciar, junto às repartições competentes as averbações e descontos em folha de 

pagamento; 

Providenciar junto à Assessoria Contábil os balancetes mensais e o Balanço Anual, 

bem como as demais demonstrações financeiras exigidas, assinando-os em conjunto com o 

Presidente; 

Auxiliará a qualquer membro da Diretoria Executiva em suas atribuições quando se 

fizer necessário; 

Atendimento ao público 

Art. 55 — Compete ao 2° Tesoureiro: 

a) 	substituir o 1° Tesoureiro em suas ausências ou impedimentos, e neste caso praticar os 

atos da competência deste. 

Art. 56 — Compete ao Diretor Administrativo de Formação Política Sindical e de 

Comunicação: 

Planejar junto a Diretoria Executiva as ações para fomentar o desenvolvimento das 

políticas públicas, administrativas e sociais do sindicato; 

Atender os servidores filiados, despachar e acompanhar os requerimentos diversos dos 

servidores, junto aos setores devidos; 

Auxiliar a Secretaria, a Tesouraria nas atribuições diversas; 

mimem,  
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Substituir e/ou representar quaisquer dos membros da Diretoria Executiva em suas 

ausências ou impedimentos; 

Acompanhar junto a Assessoria Jurídica os processos e os prazos judiciais; 

Acompanhar junto à Assessoria Contábil e a Tesouraria a prestação de contas do 

Sindicato; 

Promover a sindicalização dos membros da categoria por intermédio de visitas aos 

locais de trabalho, cursos, seminários, congressos e do uso de quaisquer outros meios licites; 

Firmar convênios diversos e acompanhar junto à prefeitura os convênios que possam 

beneficiar os servidores; 

Defender a qualidade do serviço público visando, dentro outros objetivos, a integração 

do movimento sindical com outros movimentos da sociedade civil organizada; 

.1) 	
Lutar pela transparência efetiva dos atos administrativos dos poderes do município; 

Participar ativamente das sessões da Câmara de Vereadores e emitir relatório sinopse 

do ocorrido para a diretoria do sindicato; 

1) 	Integrar-se às demais entidades da sociedade civil organizada, visando à construção de 

urna sociedade democrática; 

Art. 57 - Compete a Servidora de Apoio Administrativo e Serviços Gerais. 

A manutenção e limpeza diária da sede do S1NDSEMB; 

Auxiliará a qualquer membro da Diretoria Executiva em suas atribuições quando se 

fizer necessário 
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CAPÍTULO - VI 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 58 — O Conselho Fiscal é formado por 05 (cinco) membros eleitos democraticamente, 

através do voto direto e secreto entre os associados, observadas as normas deste Estatuto, para 

o mandato de 04 (quatro) anos, permitida a reeleição, tendo como função a fiscalização de 

toda a gestão financeira do Sindicato; 

Parágrafo Único - A mesa do Conselho Fiscal será composta de: 

Presidente 

IL 	Vice-Presidente 

1° Secretário 

2° Secretário 

Relator 

Art. 59 — Compete ao Conselho Fiscal: 

a) 	examinar e dar parecer sobre a contabilidade do sindicato e toda documentação que 

se fizer necessária do Sindicato; 

fiscalizar a execução do orçamento anual, acompanhar as atividades financeiras e 

aprovar os balanceies semestral da Diretoria e do Conselho Administrativo; 

c) 	lavrar as atas de suas reuniões em livro próprio e orientar a Diretoria e o Conselho 

Administrativo nas consultas que lhes forem feitas; 
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solicitar o comparecimento de membros da Diretoria Executiva para prestar 

informações sobre assuntos relacionados com o aspecto econômico-financeiro do Sindicato e 

convocar o Conselho de administração e a Diretoria Executiva para reuniões conjuntas, 

quando julgar necessário, mediante aviso prévio de dez (10) dias; 

o Conselho Fiscal reunir-se-á semestralmente e, extraordinariamente quando 

necessário a critério de seu Presidente e as seções serão realizadas com o comparecimento de 

no mínimo 03 (três) de seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria absoluta; 

CAPÍTULO - VII 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 60 — A eleição para os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Administrativo e 

do Conselho Fiscal será em dia útil e conjunta, ocorrendo em 60 (sessenta) dias antes do 

término dos mandatos, por votação direta e secreta dos seus associados. 

Art. 61 - Até o máximo de 40 (quarenta) dias e no mínimo de 20 (vinte) dias em que 

anteceder as eleições, o Conselho de Administração nomeará a Comissão Eleitoral, composta 

de no mínimo 03 (três) membros e no máximo 07(sete), escolhidos entre os associados em 

pleno gozo de seus direitos estatutários, a qual caberá à coordenação do processo eleitoral 

conforme dispõe o Artigo 67 deste Estatuto. 

Art. 62 - Somente poderá candidatar-se para os cargos eletivos do sindicato o sócio que: 

seja funcionário ou servidor público municipal em atividade ou aposentado, que 

tenha ingressado no quadro de servidores municipais por concurso público, salvo os que 

tenham estabilidade adquirida; 

b) 	pertença ao quadro social há mais de 12 (doze) meses, e esteja em dia com as 

contribuições sindicais; 
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d) 	não seja credor ou devedor do sindicato fora dos limites regulamentares; 

	

c) 	não tenha contrato com o sindicato objetivando o lucro; 

não tenha vinculo empregaticio com o Sindicato; 

	

g) 	não pertença à Comissão Eleitoral; 

não seja titular de mandato Executivo do Poder Municipal; 

	

i) 	não exerça qualquer cargo em outro sindicato ou associação de classe que congregue 

funcionários público, mesmo em caráter transitório, exceto nos casos de participação nos 

Órgãos de Administração de Confederações ou Federação e Associações de Classe. 

Parágrafo Único - o disposto no item (b) deste artigo, apenas entrará em vigor após findo o 

primeiro mandato (de 03 anos) de todos os membros dos órgãos que compõem o 

SINDSEMB. 

Art. 63 - Nenhum candidato pode, no mesmo período eleitoral, candidatar-se a mais de um 

cargo eletivo, seja para o Conselho Administrativo, Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal. 

Art. 64 - Não poderá pertencer à Comissão eleitoral, o associado que: 

seja membro da Diretoria Executiva; 

seja membro do Conselho Administrativo ou do Conselho Fiscal; 

111. 	seja candidato a cargo eletivo do Sindicato; 

Art. 65 - Na sua primeira reunião, a ser realizada até 05 (cinco) dias da data da sua 

constituição, a Comissão Eleitoral escolherá o seu Presidente, Vice-Presidente e 10  Secretari 

cabendo aos outros três (04) membros a função de Relatores da Comissão. 	 \ N 
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Art. 66 - Na ausência ou impedimento Presidente da Comissão Eleitoral, os trabalhos serão 

dirigidos pelo Vice-presidente, na ausência deste pelo 1° Secretário. 

Art. 67 - Compete à Comissão Eleitoral: 

1. 	coordenar os trabalhos eleitorais em todo o município; 

fazer publicar em jornal local de grande circulação, com antecedência de no mínimo 

dez (10) dias da data em que ocorrerem as eleições, o edital de convocação para as eleições, 

fixando o dia, a hora e os locais de votação, bem como a data de encerramento das inscrições 

de chapas, que não poderão ultrapassar os cinco (05) dias que antecederem as eleições; 

decidir sobre os requerimentos de inscrições de candidatos; 

julgaras pedidos de impugnações de candidaturas; 

divulgar, no prazo de até 24 horas após o encerramento das inscrições, a relação 

completa dos candidatos inscritos ao pleito; 

expedir até a data limite dos encerramento das inscrições, as instruções que regerão o 

pleito, observadas as normas constantes deste Estatuto; 

VII. 	nomear os mesários e escrutinadores; 

julgar os pedidos de impugnações de votos e/ou umas, bem como outras matérias de 

natureza eleitoral; 

providenciar o material necessário à divulgação e realização do pleito; 

proclamar os resultados das eleições, nominando os membros da chapa eleita e sua 

respectiva votação; 
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XI. 	promover sorteio para ordem de colocação das chapas na cédula eleitoral que será 

única para o pleito; 

§ I° - As despesas necessárias à realização de todo processo eleitoral correrão por conta dos 

cofres do sindicato, e constarão de dotação orçamentária para este fim especifico. 

§ 2° - A Diretoria Executiva providenciará, na medida das necessidades da Comissão 

Eleitoral, adiantamentos financeiros para a execução normal e desembaraçada do processo 

eleitoral. 

§ 3° - Compete à Comissão Eleitoral manter em segurança, todo material que lhe for 

destinado, relativo ao processo eleitoral. 

Art. 68 - O associado que desejar candidatar-se a qualquer cargo eletivo do Sindicato, fará 

sua inscrição, mediante requerimento por escrito à Comissão Eleitoral, até o prazo previsto no 

Inciso II, do Artigo 67. 

Art. 69 - As inscrições dos candidatos serão formuladas através de chapas, composta pelos 

cargos da Diretoria Executiva, do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, em que 

constarão obrigatoriamente a denominação de todos os candidatos, não se admitindo 

alterações na composição da chapa após o encerramento do prazo de inscrições, exceto nos 

casos de morte, invalidez ou exclusão do quadro social, após 48 horas do encerramento das 

inscrições. 

§ P - É vedada a participação do candidato em mais de uma chapa. 

§ 2° - O indeferimento fundamentado do registro de um ou mais candidatos de determinada 

chapa concorrente, não invalida o registro da mesma, desde que seus integrantes supram as 

faltas verificadas, ressalvado o que dispõe o "o caput" deste artigo. 



Art. 70 - A Comissão Eleitoral julgará os pedidos de impugnação, até 48 horas após o 

encerramento das inscrições divulgando o resultado de sua decisão; e dessa decisão caberá 

pedido de reconsideração observando os mesmos prazos ah fixados. 

Art. 71 - Até 72 horas após o encerramento das inscrições a Comissão Eleitoral procederá ao 

sorteio da ordem de colocação das chapas na cédula eleitoral. 

Parágrafo Único - A partir do sorteio, a Comissão Eleitoral manterá em local visível e de 

fácil acesso na sede do sindicato a relação das chapas concorrentes. 

Art. 72 - Para a instalação da mesa receptora de votos, deverá haver o seguinte material: 

1. 	relação dos associados em condição de votar, a qual será assinada pelo respectivo 

eleitor, no ato de votação; 

II. 	folhas de papel para lavratura da ata de votação, na qual deverá constar o número de 

votantes, bem como a quantidade de votos, colhidos normalmente e em separado e demais 

ocorrências verificadas; 

um exemplar do jornal que publicou o edital de convocação das eleições; 

cédulas eleitorais; 

urna; 

sobrecartas para colhimento de votos em separado; 

lista de identificação dos eleitores que votaram em separado; 

demais materiais julgados necessários pela Comissão Eleitoral, 

mor 
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Art. 73 - A votação terá início às 8:00 horas, encerrando-se, impreterivelmente, às 17:00 

horas da data mareada para a realização das eleições. 

§ 1° - Instalada a mesa receptora de votos, seus membros assinarão a folha de presença e 

votarão. 

§ 2° - O Presidente da Mesa determinará a distribuição das senhas na ordem numérica e fará a 

chamada dos associados nesta mesma ordem. 

§ 3° - É vedado o voto por procuração. 

Art.74 - Para votar, o eleitor deverá apresentar à mesa um documento de identidade, de 

preferência a carteira social do sindicato. 

§ 10 - Caso o nome do associado eleitor não figure na relação dos associados aptos a votar, 

deverá ser acolhido seu voto em separado, através de sobrecarta, desde que o mesmo 

apresente a prova de que é associado, cuja circunstância deverá ser mencionada na ata própria 

que for lavrada. 

§ 2° - Os votos acolhidos em separados serão introduzidos na uma mediante sobrecarta, 

observadas as disposições constantes no Parágrafo Único do Artigo seguinte. 

Art. 75 - No ato de votar, o associado: 

1. 	receberá do Presidente da Mesa, cédula eleitoral, devidamente rubricada; 

II. 	entrará na cabine indevassável, onde escolherá a chapa de sua preferência. 

Parágrafo Único - Se o voto for tomado em separado, deverá o eleitor, antes de depositar o 

seu voto na urna, colocá-lo, antecipadamente, da sobrecarta própria, a qual deverá conter as 

seguintes indicações mínimas: 
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Art. 77 - Na apuração dos votos: 
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nome do associado eleitor; 

número de matrícula no sindicato, ou, na falta deste, o número de matrícula funcional 

do associado eleitor; 

assinaturas do eleitor e dos integrantes da mesa. 

Art. 76 - Às 16:50 horas o Presidente da Mesa anunciará que irá encenar a votação, 

convidando os presentes que ainda não votaram a apresentar-se, fechando o recinto e 

prolongando a votação até que todos votem. 

§ I° - Depois de votar o último eleitor, o presidente da mesa lacrará a uma e lavrará ata 

circunstanciada de todos os acontecimentos verificados durante a votação, destacando os 

protestos formulados pelos associados, se houverem. 

§ 2" - as umas e todo material de votação serão imediatamente encaminhadas à Comiseao 

Eleitoral, tão logo se encerre a votação que procedera da seguinte forma: 

verificará os lacres de cada urna, permitindo que os interessados também o façam e, 

não estando violados, abrirá as urnas logo em seguida; 

11. 	fará conferência do número de votos constantes de cada uma, com número de votantes 

que assinaram a relação de votação; 

III. 	procederá a verificação da regularidade dos votos tomados em separado, através de 

sobrecarta e da relação de votação própria, para só então retirar o voto da sobrecarta, juntado-

os aos demais. 

§ 3° - Caso haja irregularidade de alguma urna, a Comissão Eleitoral julgará se ela deverá ser 

ou não impugnada. 
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1. 	não será computado o voto dado a mais de uma chapa; 

II. 	serão considerados nulos os votos que tenham rasuras, emendas ou que apresentem 

outras irregularidade que os tomem viciados; 

Art. 78 - Realizada a apuração será considerada eleita a chapa que obtiver maior número de 

Parágrafo Único — Em caso de empate será convocada nova eleição no prazo de quinze (15) 

dias concorrendo novamente às mesmas chapas. 

Art. 79 - A Comissão Eleitoral divulgará o resultado final do pleito, tão logo termine o 

trabalho de apuração. 

- Qualquer candidato poderá interpor recurso à Comissão Eleitoral, quanto aos resultados 

divulgados, no prazo máximo de 48 horas após a divulgação dos mesmos. 

- No prazo máximo de cinco (05) dias, a partir do recebimento do recurso, a Comissão 

Eleitoral o julgará, cientificando o interessado. 

Art. 80 - A proclamação da chapa eleita dar-se-á até o décimo dia seguinte ao término da 

apuração, na sede do Sindicato. 

Art. 81 - Os eleitos prestarão compromisso e tomarão posse no I° dia útil do mês seguinte ao 

término do mandato anterior. 

Parágrafo Único - Caso haja a inscrição de apenas uma chapa, a Comissão Eleitoral 

prorrogara o prazo por 10 (dez) dias corridos para novas inscrições, no caso de não existirem 

novas chapas inscritas, ou as que se escreverem não cumprirem os requisitos deste estatuto, a 

Comissão Eleitoral declarará eleita à chapa inscrita que cumprir os requisitos legais. 
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CAPÍTULO - VIII 

DA ARRECADAÇÃO, DO PATRIMÔNIO, DO ORÇAMENTO E EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DA ARRECADAÇÃO 

Art. 82 — A arrecadação do SINDSEMB poderá ter a seguinte distribuição.  

1. 	59 % (cinquenta e nove por cento) do arrecadado será destinado as despesas diversas 

com aluguel, energia, telefone, água e as despesas diversas com material de escritório, 

limpeza, cantina e outros; 

35% (trinta e cinco por cento) do arrecadado será destinado as despesas com 

assessoria jurídica (pagamento de Advogado) e contábil(pagarnento de Contador); 

1% (um por cento) será destinado ao fundo de reserva para as implementações das 

ações do sindicato; 

5% (cinco por cento) do arrecadado será destinado como verba de gabinete da 

Presidência Executiva do S1NDSEMB, que será destinado para o fomento das atividades dos 

membros da Diretoria Executiva, como: nas participações em seminários, cursos, palestras, 

viagens, combustível, alimentação, estadia, livros, publicação de informativos periódicos das 

ações desenvolvidas pelo sindicato e outros. O repasse dos 10% (dez por cento) da 

arrecadação será mensal e a prestação de contas será periodicamente através de notas fiscais, 

passagem. recibos e outros documentos oficiais que comprovem as despesas. 

Parágrafo Único: O disposto neste artigo trata-se de rol exemplificativo, podendo ser 

adequado de acordo com as necessidades da instituição. 

DO PATRIMÔNIO 

Art. 83 - O Patrimônio social é constituído por todos os bens, direito e obrigações 

pertencentes ao Sindicato. 



Parágrafo Único — O patrimônio do Sindicato è autônomo e desvinculado de qualquer outro 

órgão da entidade. 

DO ORÇAMENTO E EXERCÍCIO FINANCEIRO 

Art. 84 - O orçamento anual será uno, abrangendo obrigatoriamente toda receita e despesa. 

Art. 85 - O exercício financeiro do Sindicato coincidirá com o ano civil, não sendo admitida 

distribuição de lucros a qualquer espécie. 

Art. 86 - Constituem receitas do sindicato: 

A contribuição prevista em lei, a que se refere Artigo 8°, IV da Constituição Federal. 

"In tine" 

os descontos assistências sobre os reajustes salariais, constantes de cláusulas de 

dissídios coletivos 

as contribuições mensais consecutivas dos associados; 

a renda proveniente de aplicações financeiras; 

c) 	a renda patrimonial; 

as doações, subvenções, auxílios, contribuições de terceiros e legados. 

Art. 87 - O saldo verificado no balanço anual será destinado ao fundo de reserva e/ou 

aquisição de bens a critério do Conselho de Administração. 

Art. 88 - O Sindicato não poderá solicitar concordata nem está sujeito a falência, mas, tão 

somente, ao regime de liquidação extrajudicial, previsto em lei. 
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Parágrafo Único - Em caso de dissolução a Assembleia Geral nomeará um liquidante e 

determinará os beneficiários do patrimônio social, observando o disposto no Parágrafo Único 

do artigo I° deste Estatuto, depois de liquidadas as responsabilidades. 

Art. 89 - Os associados não respondem pessoal ou solidariamente pelas obrigações sociais do 

sindicato. 

CAPÍTULO -IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 90 - O associado que estiver ocupando ou vier a ocupar cargo de confiança ou 

comissionado em repartição pública, não poderá ocupar qualquer cargo eletivo do Sindicato. 

Caso ocorra o inverso, sendo o membro de cargo eletivo do Sindicato nomeado para cargo de 

confiança ou comissionado em repartição pública, este só poderá permanecer no cargo 

sindical, se em reunião conjunta dos Conselhos Administrativo, Fiscal e Diretoria Executiva, 

for decidido que a situação não trará nenhum dano ou prejuízo de qualquer espécie ao 

Sindicato. Podendo ser realizada, posteriormente, nova reunião conjunta, se constatado que o 

membro do sindicato nomeado para cargo de confiança ou comissionado, não está 

desempenhando suas atividades sindicais com denodo, empenho e fidedignidade exigidas pelo 

cargo para o qual foi eleito em Assembleia Geral, ficando o mesmo por força de resolução da 

reunião conjunta dos órgãos do Sindicato, obrigado a optar entre o cargo do Sindicato e o 

cargo de confiança ou comissionado para o qual foi nomeado, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias corridos. Caso isso não ocorra este será automaticamente desligado do Sindicato, sendo 

substituído, conforme estatuto. 

Parágrafo Único - — Exclui-se do disposto no "caput" deste artigo, os servidores coneursados 

que alcancem ou recebam promoção a cargo de confiança, cargo em comissão, gratificação, 

ou abono, por força do Plano de Carreira dos Servidores Municipais, por reconhecimento à 

eficiência, competência, e/ou produtividade. 

Art. 91 — A carteira ou cédula de identidade social será fornecida ao associado quando de sua 

inscrição, ou a requerimento, no caso de extravio, em que se expresse tal circunstância. 

t 



Art. 92 — Em caso de renúncia coletiva do Conselho Administrativo e/ou do Conselho Fiscal, 

será convocada, pelo Presidente, Assembleia Geral Extraordinária para decidir a respeito da 

escolha dos substitutos. 

Art. 93 — Os membros do Conselho Administrativo, da Diretoria Executiva ou do Conselho 

Fiscal que desejarem concorrer a qualquer cargo eletivo, federal, estadual ou municipal, 

deverão se afastar do respectivo cargo exercido no Sindicato, para concorrer ao mandato 

eletivo, conforme previsão legal do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral. 

Art. 94 — O sindicato terá bandeira, distintivo, insígnia e sigla e promoverá a publicação 

periódica de jornal ou revista (gratuitos) de ampla divulgação. 

Art. 95 - o Sindicato poderá filiar-se a Federações e Confederações de Servidores Públicos, 

com a representação estatutária respectiva. Podendo a Diretoria Executiva indicar 

representantes para integrarem o Conselho de Representantes de Servidores Públicos no 

Estado da Bahia. 

Art. 96 — Este Estatuto poderá ser reformado, exclusivamente por uma Assembleia Geral 

Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, depois de decorridos 02 (dois) anos 

de seu registro. Podendo este prazo ser reduzido em virtude de motivo relevante, por decisão 

conjunta do Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, em reunião que 

compareça a maioria dos membros de cada órgão, presidindo-a pelo presidente do órgão 

convocante 

Art. 97 — Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos em reunião conjunta do 

Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, e a Resolução será 

sancionada conjuntamente pelos Presidentes desses órgãos. 
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Art. 98— Todos os prazos estabelecidos neste Estatuto serão contados em dias corridos. 

Art. 99 — Este estatuto entrará em vigor na data da sua aprovação em assembleia, revogada as 

disposições em contrário. 

Em seguida, o servidor Marcos Oliveira, pontuou que não concorda com a redação de 

reformulação dos artigos que tratam sobre a reeleição e período do mandato da diretoria, 

sugerindo que seja refeita a redação desses artigo. A servidora Rosilayne Cristina não 

concorda com a adição da contribuição sindical anual. Nada mais havendo a tratar, a Sra. 

Presidente encerrou a reunião às 18:40, ap 	
ata que segue assinada por mim e pelos 

da Diretoria. Barreiras, 16 de Julho dê 
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