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QUTNTA ALËtR.Açffi n CONSOLIDAçÃO DO ESTATUTO DO Slï\ÍDICATCI
ï)Âs aMPRES-ÀS DA SISTEMAS_ELETRÔNTCOS DE SEGIíRÂNçA DO ESTATIO

I}E SÀO PAULO.SIESE.SP.

Felo pïesente instrumento partieular, conforme deliberado na Assembléia Geral
Extraordinánarcalizadaaos 18 DE Outubro de 2.005, convoeada mediante publicações de
editais n-o Diário Oficial do Estado de $ãs Faulo, na edição do dia 30 de Setembro de
2.005, instalada e realizada no endereço da Rua Luis Góes, n. 690, São Paulo, Estado de
São Paulo, as inteÍessadas e signatarias dç l-ivro de Presênça e Livro de Assembleias
Gerais, deslarando haver preenchido CI quomm mÍnimo previsto no estatuto vigente do
*Sindicato das Kmpresas de Sistsma,s Eletrônicos de Segurança do Estado de São
Paulo - SIESE-SP", Çom sede à Rua Luis Gois, No. 690, sala 2, nesta Capital, conforme
iflstfumento de constituição arquivado junto ao 3o Cartório de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, sob número 406A54, em l2í07/A1, sob a
autorizapo que thes é conferida pelo Ártigo 8o e seus incisos, da Constituição Federal c.c.
os artigos 511 e seguintes da Consolidação das teis do Trabalho, têm enffe si justo e
acertado o seguinte:

I - Renumerar os artigos No. 38 para No. 43; No. 39 para No. 44; No. 40 para No. 45; No.
4L paraNo. 46; No. 42 para No. 47; No" 43 para No. 48; No. 44 para No. 49; No' 45 pan
No. 50; No. 46 para No. 5l; No. 47 paraNo. 52; No. 48 para No. 53; No' 49 para No. 54;
L-ïo. 50 para No. 55 e No, 51 para No. 56 do Estatuto social, e é incluída a Seção VIII sobre
admissão, demissão e"exçlusão de associadas, oÕm os seus artigos de No. 38; No. 39;No.
40; No. 41 e $ único; No. 42, parâgrafos Nos. 1o; ?! e 3'o, e em razão das mencionadas
alternções, ora efetivadas, objetivando a regularìzação da documentação da Entidade junto

ao Ministerio do Trabalho e Emprego, CONSOLIDÁ.R o Estatuto, que assim passaa viger
e ser redigido:

Seção I- DeÍïnições e Objeto Sindical

ÂÉigo primeiro. O SINDICÂTO DÂS EMPÏ.ESAS DE SISTtr*IAS ELETRÔNICOS
DE SEGURANÇA DO ESTÂDO DE SÃO PAULO, tundado por inioiativa dos
intercssados aos 15 de junho de 2000, é pessoa jurídica de direito privado sem {ins
lucrativos, com duraSo indeterminada e constituida poruür quadro com número ilimitado
deassociados, que gira sob a denominação 'SIESE-SP'.

Parágrafo Primeiro. O STESE-S" tem sede na Rua Luís Góes, No 690, sala 2" CEP
No. ,C?O+:OSCI, baino de Yila Mariana, em São Paulo, Estado de São Paulo, Êodendo ta
constituir escritórios e outras dependências no tenitório nacional ôu l1o exterior. 

{ i
\ f f

Parrígrafil Segundo. O exerçíçio social coincide oom o ano civil' ìì-
ìí

Aúigo segundo. 0 SINDICATO DAS ENTPRESAS Dn SISTEMAS ELETRÔNICOS
np ínçunaxça Do ESTÂDO DE sÂo parno - sIESE-SP, entidade Sindical de lo
grau, som sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, é constituído, p9f-\
tç*po indeterminado, sem limitação de núrnerq de associados, pâÍa fins de es,údo, J ,
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representação legal e defeça dos interesses das empresâs de sisteÍnas eletrônicos de

seg.;t"nça,-ubranfendo as atividades de comersiâtização deprodutos,prestação de serviços,
prãj*torlmanuteãção- monito,ramento, ins{alaçâo, inspeção técnicae assistênciatécniçade
,sisüemas eleÍônicos de segurança, de rnodo-ge.ral, no-âmbito de sua base teÍritoÍial no

Estado de São Paulo" que gíiará sob a denominação SIESE S?, todas de natureza,PotÏãnto,

não encampada pela Lei 7.102/83.

parágr,afo Pr:imeiro. A toda empresa ou firma individual que exerça. alilldade
comfrtível com a eategoria definida na caput assiste o direito de ser adrnitida no

sindicato, saJvo o caso de comprovada inidoneidade,

Pnrágrafo Segundo. No metrhor interesse da categoria que repr'esenta, o STESE'SP

*pro1ãitu infoÃrações e beneficios resultantes das iniciativas, pesquisas e diligências

da Ássociação Brasileira de Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança *

ÁBESE, quã Ur" deu origem e com a qual está obrigado ética e estátutariamente a

colúorar,-seguindo as ÍnesÍu1g direlizes estatelecidas pela ABESE

Artigo Terceiro. O SIESE-SP tem como objeto e principais finalidades:

Representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses
gràis da oategoria patroral defïnida no ,Artigo. Jo. supra, ou os interesses

individuais dos assoçiados, relativo$ iquelas atividades, nos tçrnos do inciso

III do Artigo,Su da Constituição Federal, presumindo-sÊ a outorga de mandato

pan $sse ã*ti$uCe salyo manifestaSo êxprecsa de qualquer associada em

sentido diverso; 
/

Celebrar ccnvenções coletivas de rabalho; 
"".

Promover os interesses genéricos da categoria perante terceiros;

Eleger ou designar representantes; ''

Colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução

dos problema$ qu6 se relacionamìom as. atividades exercidas pela categoria;

Impor contribuições a todos os que participam da categoria sindicalizada, nos

limites de sua base territsrial de abrangência.

Artigo Qunrto. Sãs dweres ds SISSE-SP:

Colaborar soÍl os: Fsderes Fúblicos no desenvolvirronto da solidariedade

soçial;

il)

m)

rv)

vJ

Y[) \ 1

tr) Manter,serviç.os de assistênoia judiciária para os a.sociaAo4'-) 
"

, \ "
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Promover a conoiliaçâo nos dissldios de trabalho;

sempre que possível, e de acordo som suas possibilidades, manter no seu
auldr.o de pessoal, em cünvénio qorn entidade assistencial ou po" ,oorupróp*4 urn assistente social com ffi atribuições especificas d-;Ã;;;;
coope.ração operacional nas empresas asso"iaàás e a integraçao profissional dacategoria.

Seção Iï * $sÍrutura Organizacional

ÂrÍigo Quinto. P'ara realizar suás finalidades e atingir seus objetivos, o SIESE-Sp óconstituído pelo seguinte organograma, em ordem decõscente d;;;;Arìu"rJïr'

$ ASSEMBLEIA GERAL;
u) CONSELHO DTRETOR
ry DIRETORPRESIDENTE:
ry) DTRETOR VrCE-PRESTDÊNTE:
R DIRETOR ADMIMSTRATTVO E FINANCEIRO:
I) DrREïgSgFNoRMAs E AssrrNroi mn6ióos;
vü) DTRETOR TECNICO:
vm) DTRETOR SUPLENú:
H) CONSELHO FTSCAL;
x) cONsgtIürRO FISCÁL SUPLENTE.

artigg syxto. A Assembléia Ger,al, órgão máximo deliberativa do srBsE sp, insrala*seem pr,imeira convocação pela verificaçat da pfesença:

a) de 213 dss membros do Conselho Diretor, contando necessariamente com a' pÍe$ença do Diretor Presidente ou seu Vicg do Diretor Administrativo-
Financeiro e mais 1/3 das associadas com direito a voto, ou senão,

* b) de quorum representativo de metade mais uma das associadas com direito a voto.

Farágrafo PrÍmeiro- Na data prevista no instrumento de convocação, não sendoatingido ê qÌrorum mínimo paru ã insrauração o" ÀrÀ-uúiu ç"."r, ãi";r"ü";;'t,
hipóteses previstas supra, reãlizar-se-á u*á r*gunau-""r""""çe", por apregoamento,
com t hora de tolerância, após.o. que, realizaiseJ nãquuiqu"t rnodo a Assembléia
Geral, ficando no enüanro as defiüeracões sujeiüas;;d;çd;;r' ã*'r,ïir,validando'se 'a ratificação por adesdo *-d"; 

" 
pü-'"r"rito dos associadosrepresentativos de qualquer uÍna das categorias de representação defrnidas ;;;;il t\'<a'! 

e "b" do caput. 
s r'*s .*'rv* 

( l

trtParágrafo Segundo- Na.hipótese do parágrafo pr,eoedsrte, responsabilizam.se, os I I

m)

Iv)

convçcantes da Assembléia Geral a encamirúar córresfondência pelo *orr"io, 
"Ã 

Ãg.,.-.'horas, a todos os associados, com Aviso de Recebime*to, 
"orrferiil;ï;;^i*Ë ãï r3 / ' \  
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\ .'-\ l*--**-'

r [ d ì ' .



Óp at.loa.r.grrt"ãn-F-
e7 cu';;ú-ãJilfr:Pt*.

\ 9 1  ' t 4 l '
aÇronr .nex . .  veL4( ,4  _

ff-H;ïïff #ffi ï#ffi ffiif 
o d es sa conespo ndânci a" para ratincação

i,Hïï:ïT"i"fiï;f,ïffi#i#iïf#::;,,ïiJã,;i1fi 
::ianreaadesãode

Parágrafo Quarto. Se a ratificaçã
:j:||||lnj oãrssão dos associad;r:"pY1T" 

nos panísrafos Flecedentes deixar deimpugnações a* **t*0" ;ïì#i:":ïïff:"fi11*u;au. L* p,il; rúbr;conselho o*ï-1::o"":r"rã-e l* or*u*bréia GeraÍ. ..1,: ,l::]oi1'í"ãü.o e,
ff ï#9ffiïï1ïï:iffi :;fï*J*.ïï:ïï,i:'ft ïi:ii;"iï'iïffiï;Si

a) *1 
"To 

de ornissão, 
{-11 

asl0ciados na ratificagão das providênciasdescritas$a pri*"i.i""o"uo"uçeq'ãiít;;j#* 
quanro à sua adoção, e

bl julgar-se-ão as impugnações existentes.
Parágrafo a"tï:*: o procedimenr" 

1-ï::1" 
nos parágrafos precedentes não impedea possib'idade de recurs", nãr r;;i;u*, do, associados, a quarquer tempo.

Artigo Sétimo. A Assemht.lío í1^-^r ^ ,. .
*a"tã, 

"ï;;;f-smbléia 
Gerat ordiniria, uy se rearizará até o dia 3CI de abrit dEuttiuuffir-, .#,ïïiãilï;r,o* 
o* procedimento'as ereiiããuï*oi""ir; rem as seguintes

* r) Apreciar e aprovâr o reratório anuar do conselho Direror;
* ry aprovar o j1l|uo gerar e demlis demonstrações financeiras, bem como a

$f#ï 
de orçamentu paÍa o exercíoio . 

";-i;;;i; reratórios ;üoã;ã"

m) Apreciar e deriberar sobre os demais assuntos que rhe sejam submetidos peroconserho Direror, p"rãô""r"ïü Fi;r"ËãLïl i,:ï" conserho consurtìvo;
ry) Fixar o t"tï^*:^::ntribuições sindiçais, confonne a legislação vigeírrÊ, edeliberarsobre o ÍareJg auu"ruu, urp""iuiu, ,opt*;;nÇ* ou comprementâresque se façurn neçessárias pru J"r'r*prl*"õ;;;raento 

aprovado;
v) Desidir em úrtima inst'ância, dos reçursos que rhe forem interpostos;
u) 

i::iffir:u 
determinar diiigências. adohndo as medidas que jurgar
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YItr) Ern eada biênis, no mês de novembro, proceder às eleigões dos membros do
Conselho Diretor e do Conselho Fiscaf

Artigo Oitavo. Realizar-se-á fusembléia Geral de caráter Exfiaordinário a qualquer tempo,
por convaçâção de 3 rnembros do Conselho Diretor, ou r,nediante requerimento subscrito
pornÕ mínimo ?0 assoeiadas comdireito avoto, exigindo-se o mesmo quorum deliberativo
e procedirnentos coístântes do Artigo 6" suprâ, coÍn as seguintes atribuições e
competências:

f, Ptomover ou determinar a r.wisão ou alteração deste Estatuto ou de atos
- normativss hierarquicamente infeiiores;

II) Pronunciar-se sobre relações ou dissídio de trabalho;

ry Deliberar sobre a instituição e o rateio de verbas extrs-orçamentá,rias;

ry) Aulorizar atos de compÍa ou venda de bens imóveis que integrem o &tivo, \/
bem oomo instituições dç ô.nus sobre os referidos bens; 'f

V) Dçcidir sobre a transfonnação, fusão, ou extinção daentidade;

VI) No caso de entinção da Entidade, deeidir sobre o destino do patrimônio
comum do SIESE-SP, que será doado auma instituição beneficente commais
de 3 anos de funcionamento;

YII) Revogar ou nlterar disposiçõe.s normativas ou deliberativas baixadas por
qualquer órgão da Ádminisfiação Nacional ou Regional, que contrariem as
disposições deste estatuto;

VII[) PrsrnoveÍ ou determinar diligências, adotando as medidas que julgar
necessárias;

D() Suspender ou adiar a execução de qualquer Ats NorÍnâtiv.o ou deliberação que
haja baixado ou determinado.

Parágrafo Frimeiro. Nãs senâ objeto de deliberação proposta de alteração dos
ostatutos tendenÍe a fundir ou colocar em risco os interesses csmerciais ou
representativos das empresas assoçiadas à vista dos interesses comerciais ou
representativos d.e empresas que êxerçam xividades coÊcorÍentes, direta ou
indireamontg âo ramo dos sistemas eletônicos de segurança.

Parágrafo Segundo. ,Ern caso de deçisão eËtêrüa à Assemtléia, pela maioria das
associadas, de proposta divergente ao disposto no parágrafo precedente, dissolve-se a
entidade, reservando-se às associadas minoritarias o direito de uso da denominação
SIESE em putrq entidade que pretendarn constituif" pelo prazo de um ano contâdo da
deliberaçãb. " ) ì
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Parágrafo Terceira. Conyoçar-se-á também a Assembléia Geral Extraordinâriq a
çritério da Conselho Diretor, para julgar recurso exhaordinário em caráter de
urgência.

Aúigo Nono. CI procedimento rotineiro das Assembléias Gerais atenitera ao seguinte;

D As Ássembléias serão presididas por qualquer membro do Conselho Diretor,
escolhido EntÍe seus paÍes presentes, ou na hipotese de impedimenlo, polo
representante de qualquer outra associada em dia com suas contribuições
sindicais, eleito pelos presentes,

u) No início da Assembléia, sera assinado o livro de presenç4 a frrn de
comprovar o comparesimento dos assoeiados;

m) O Fresidente, declarando aberta a sessão, indicaú o secretário da mesa
diretora dos trabalhos;

ry} As resoluçôes da Assembléia serão aprovadas por maioiia simples dos votos
dos associados presenies, respeitados os critérios de instauração prêvisto$ no
Artigo 6o sup,ra; 

..í:;-,,
Vr) É permitidc o voto por proouraçuo pfrUUcu, restringinde-se o número de

proourados para no máximo dois porprccúiador;

VD das deliberações da Assembléia lavrar-se-á ata que, assinada pelo Presidente e
pelo Secretfulo, será registrada em livro próprio.

Parágrafo Primeiro" As Assembléias Gerais serão convocadas por edital, que
mencionará expressâmente os assuntos & serem tratãdo-s, seu local, dia.ç hora de
realizaçõo, e será crimulativamente: (a) - publicado em jomal de grande circulação
nacional, (b) - afixado na sede social em lugar visível e (c) - çrpedido via coneio,
como correspondência registrada, para todos os asssciados, com antecedência mínima
de 15 dias dadatadesignada-

Parâgrafo Segundo. As competências previstas pâra as Assembléias Gerais são
exclusivas, sendo nulos de pleno direito os atos inseridos nessas competências que,
Braticados na forma do parágfaÍua primeiro do artigo sexto supra, não sejam rafifiçados
na forma prevista nos panâgrafbs subseqüentes daquele mesmo artigo.

Parágrafo Terceiro. Os membros do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal ou
qualquer outro órgão diretivo da entidade, que forem çardidatos a cargos diretivos,
estão impedidos de presidir ou de secretariar as Assembléias Gerais que debaterem a
matéria.

Parãgrafo Quarto. Serão sempre tomadas por essrutínio,sqcreto
Assembléias Gerais concementes aos seguintes assuntoslr4f ,

7'  ^  * : " '
{_:--"*

as deliberações das
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D eleição de associado para eaïgos eletivos previstos nestg Estafuto ou parã
{epres entação da eategoria em qual qu er Instância;

n) aprovação das contas apresentadas pelo Conselho Fisçal, e

m) julggTlento dos atos da Diretoria relativos a penalidades impostas aassociadas.

Artigo l'0. o conselho Diretor compõe-se dor seguintes membros:

D Presidente;
ry Vjce-presidente;
UD DiretorÂdministraÍivo eFinanceiro:
nô DiretsrdeNoÍmas e Assuntos Jurídicos; _..I . , ,. ..
Y) Diretor Tecnico.

Artiga 11. o conselho Diretor tem as seguintes atribuições e competências:

l) Com quorum minimo de três Diretores:

c.onvqcar as Assembléias Gerais ordinárias e Extraordinárias nas
hipóteses previstas supra pam sua rearização e revar ao conheçimento
desses_órgãos todos os assuÍìtos paru o$ quais entenda ser necessária
sua deliberação;

Apresentar à Assembléia Geral o balanço e as contâs do exercípio
encerado, devidamente apreciados pelo conselho Fiscal e o relatório
do exercício findo;

Reunir-se ordinâriamente, um vez por mês e extraordinariamente.
quanta vezes forem necessârias

Promover a efrcuz e oportuna divurgação das proprias deeisões e das
Assembléias Gerais;

Decidir pela realização de auditoria contábil periódica ou
extraordinária;

criar comissões de estudo sobre assuntos de inteÍesse dos associados:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)
h)

Registrar a admissão e o desligamehto dE assooiados;

Manter relações com organisrnos naçionaig e internaciona
ou afins, segundo o interesge da comunidade assoqiada;

F-ffitxrçiãffi
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r)

m)

rY)

,i) cumprir e fazer cumprir o pÍesente E.statuto, as resoluções e
rêcomendações da Assembléia Geral e âs próprias decisões
administrativas.

com quorurn especial de dois Diretores, sendo um deles necessariamente o
DireïcrPresidente ou seu Vice:

a) constituir proeurador ad judicia et exr(a, ou,

b) celebrar outÍos ajustes, desde que se façam necessiiÍios ao exercício do
objeto deste Estatuto

com quorum especial de dois Diretores, sendo um deres, neces$aÍiamente, o
Diretor Administrativo e Financeiro ou seu suplente

a) celebrar ou resçindir contratos de prestação de serviços ou detrabalho;

b) emitir, açeitar ou endossar cheques, duplicatas, notas promissórias ou
qualquer outro título de crédito, dar quitação ou rçmeter oldens de
pagàmento, bem como emitir os tí,tulos neçessários à cobrança de
qéditos do sindicats âté o valor máximo definido anualmente até o
mês de abril pelo Conselho Diretor.

Por aprov.açã,o de2l3 de seus Diretores

decidir sobre recursos de sua çompetência;

nomear os membros do Conselho Consultivo;

estabelecer o valor dos serviços extraordinários prestados pelo
sindicato, bem como os vencimentos e gratificações dos contratados;

nomeãr assessores téclicos;

deferir requerimentos de constituição de Delegacias Seccionais, ou
constituir filiais ou escritórios;

f) JevÕgar ou alterar quaisquer disposições Rormativas ou deliberações
baixadas por qualquer órgão descentralizado da administração do
Sindicato, quo contrariem disposições deste êstâtuto;

g) nomeâr procuradores especiais para:

(i) - dar cumprimento ao decidido Bela Assemblóia Gçral

a)

b)

c)

d)

e)
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' exêrcsr cârgo de geÍêrci4 com atribuições exfia-judiciais,
{11ê nâ! integrara os quâdÍos dss Conselhos e teriâ funçôes
administrativas € gerêoris.is, podendo, eÍÌt conjunto com o
Díietor.Presidente, ou com o Diretor Vics-Presid'ente, ,oü
çotÌr o Diretor Administrativo e Fina-nceiro, assinâr cheque$"
çrdens de pâgamento, títulos de créditn, contratos,
declarações e outros atos que obriguem a entidade peÍante
terceiros.

Por aprov.ação. de 213 de seus DireÍores, entre eres o Diretor presidente so
Direúsr Administrativo e Financeiro:

a) Estabeiecer a política de atuação do srESE-sp como um todo, para
realizar os seus objetivss- estatutarios e para fi:isÍ a orientaç,ão gerâtdâs
atividades do$indicato e des:Llas Delegúias seccionais, deliberândo e
emitindo direrizes sobre todos or usunto, de interesçe dos assoçiados
e da adrniaistração da entidade;

b) Prepar,ar o plano anual dE tnbalho e a cada dois anos, o pr€oesso
eleitoral;

c) Regulamentar o presente Estatuto, quando necessário;

d) Decidir sobre a distribuição eficaz das verbas orçamentari&s e a
ilestinação de verbas extra-orçamentarias;

€) Suspender ou adiar a exeoução de qualqueÍ :ato oornìativo ou
deliberativo que haja baixado;

CI Celebrar contratos de parceria institucisnal;

g) aplicar penalidadm extrâ-pecwiárias às âssooiâdãs Õu. aos ocupentes
de cargos eletiyos, e

h) praticar quaisquer ouffos atos não preüstos nos incisos precedentes.

Parágpfo Único" As deliberações do Conselho Diretorsçrãoaprovadas por maioria
simples de-.volCIs, eonforme o-quÕrum.exigido neste artigo, lavrando.se ata das
reuniões realizadas oom oobjetivo,de.atender.aos'pr-ooedimentos'previstos noinçisos
IVeVdesteartigo.

Artigo 12. 0 Diretor Presidente tem as seguintes atribuições e competências, por si ou por
proçurador êspecifi camente çonstituído pelo Conselho Diisior:

S Representar o Sindicato, ativa e passivarnente, em juízc ou fora dele, peraÍte

(D

v)

terceiros"- q.gaisquer repartições Búblicas ou autoridades federai*, çstaduai&'.
municipais, eutarquias, entidades de economiamistaeentidadçs para-esaús;"
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n) Convocar rêuniões do Conselho DiretoÍ, dirigir e supervisioner todos os
tabalhos da entidade e de se-us órgãos;

üD Csm bâse nas deliberações do Conselho Diretor, admiür, demitir, iicenciar,
exonerar funcionârios ou âssêssores; promover e aplicar sanções disciplinares
e ainda, definir atribuições de Diretores ou Assessores, cujas funções não
estiverem previstas nestè Estatuto ;

ry) Em conjunto com o Dirçtor Administrativo e Financeiro ou com o Dir,etor
Viee-Presidente, emitir, aceitar ou endossar chegues, duplicatas, notas
promissórias ou qualquer Õutro título de crédito, dar quitação ou remeter
ordens de pagamento, bem como emitir os títulos necessáïjos à cobrança d.e
créditos do Sindicato, admâ do valor mencionado no inciso Itr, alinea "bo' do
artigo precedente, bem como abrir ou enceffar contas bancárias, celebrar
contratos de empréstimos bancários, contmtar a,plioações finanseiras ou
Õonaeder qualquer tipo de aval ou fiançâ e ainda, eelebrar contratos
complementaÍês ao objetivo social;

\I) Nomear Conselheiros Consultivos, sob aprovação do Conselho Diretor;

YD Requerer os serviços do Conselho Fiscal, e

VII) "Exercer outras funções que lhe forem atribuídas pela fusembléia Geral.

Parágrafo único. No exereíeio da atribuiç{o defrnida no Ínciso ïV deste aúigo, o
Diretor Presidente ou o pÍocurador nomeado pelo Conselho Diretor deverão obter
aprovação do mesmo Conselho Diretor para quaisquer atos que signifiquem
comprometimento do patrimônio da entidade.

Á.rtigo 13. Cabe ao Diretor Vice-Presidente:

D Substituir o Diretor Presidente em suas faltas e impedimentos, sucedendo-o no
caso de vacância do cargo, até o final do respectivo mandato;

ry Exçrceras demais *tribuições qüêlhê forem designadas pelo Presidente;

m) Assinar, cheques, ordens de pagamento, tftúlos de erédito, etodo e qualquer
documento outro que importe em responsabilidade da entidade, em conjunto
com o DiretOr Presidente, com o Diretor Administrativo e Financeiro,ou com
queÍn estivef por delegação çom tais poderes, sob a aprovação do Conselho
Diretor.

Artigo 14. O Conselho Fiscal compõe-so de três membros efetivos, sendo um deles o
Diretor Administrati iro, que o represeÍrta pôrantê a enüdade sindical e seus
órgãos, e um su

i':rk'"-\



ArrigCI 15. o conselho Fiscal tem as seguintes ati,ibuições e competênoias:

rs

ïq

nr)

Reuir-se, ordinarÍarnents, umâ vêz p,or mês e extraordin-ariamente, semprç
que necessário;

comunicar ao Diretor Fresidente a necessidade de inscri@o de débitos na
dívida ativa, perante o Ministério do Trabalho";

Elaborilr e submeter ao Conselho Diretor o orçamento do exereício;

Analisar as contas e aplicações de recursos furanceiros da entidade, emitindo
paÍÊcer sobre as domonsÍações financeiras do exercício findo, para
apresentação e deliberação pela fusembléia Geral;

Lavrar no livro "Atcs e Pareceres tlo conselho Frscaf',o resultado do exame
realizado na fonrua do inciso precedentc;

Examinar errr qualqper tempo, todos ss livros e dernais
associação e o estado do caixa, devendo os Diretores
informações so licitadas;

ï)

v)

y'I)

Yq) Emitir paÍecef sobre questões econômico-financeiras
submetidas e sobrÊ a alienação ou aplicação de rêcursos

docurnentos da
fomecer-lhes as

qus lhe forem
peÍtencêntes ao

patimônio da EnÌidade;

Vm) Denunciar à Assembléia Gerat as eventuais irregularidades apuradas na
escrituração;

D() Selecionar Contador paÍa assessorá-lo no exercíçío de suas competêneias,

fu'tigs 16. eabe ao Diretor adrninistrativo e Financeiro do conselho Fiscal:

D Submeter à pauta as matérias de interesse desse Conselho e representá-lo nas
reuniões do Conselho Diretor;

ï) lrn _.conjunto cçm outro Diretor, emitir, aeeitar ou endossar cteques,
duplicatas, a.otas promissórias ou qualquer outro título de crédito, dar quiúção
ou resreter ordens de pagamento, bem como emitir os titulos necessários à
cobrança de créditos do Sindicatq até o valCIr máximo mençionado no inciso
III" alínea Éqb?',:do artigo 1t;

lx) Em conjunto com o Diretor Presidente, seu vice ou com um procurador
especial, emrtrt, aceitarêu endossar cheques, duplicatas, notaspromissórias ou
qualquer outro título de crédito, dar qütação ou remeter ordens de pagamento,
bem ooms emitir os títulos necessários á cobrança de créditos aô Sìnaicato,
acima do valor máximo mencionado no inciso Itr, alínea "b" do artigo l l
ainil4 abrir ou ênceÍïar:gontas ban-cárias, cçlebrar contratos ae 
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bancários" contratar aplicações finançeiras ou conceder qualquer tipo de aval
ou fiança e ainda, celebrar contratos complementares ao objetivo social;

ry) Administrar o patrimônio da entidade e zelar pela regularidade da arrecadação,
pelo cumprimento do orçamento e pela boa aplicação da receita;

Y) Superintender a csntabilidade e apresentar ao Conselho Diretor o balanço do
exercísio ânterior, fem como o plano orça.mentário do exerçicio seguinte, que
deverá ser aprovado pela Assembléia GËraL

Artigo 1?. Podem ser indicadas como Conselheiros Consultivos personalidades demérito e
destaque na comunidade, em número de até doze Conselheiros, no máximo, que serão
nomeadas pelo Diretor Presideite sob aprovação do Conselho Diretor, pãra cumprir
mandato concomitÂnte ao deste, com Íl incumbência de assessoraf o Conselho Diretor na
fxação da política e dos objetivos da entidade, reunindo-se quando necessário, a convite do
Conselho Diretor, cao-eudo ao seü Diretor submeJer à pautaas matérias de inieresse desse
Consel lo e representa-lo nas reuniões do Conselho Dii*or. -

Artigo lE. O Diretor de Normas e Assuntos Jurídicos fica incumbido de intermediar as
relações do SIESE-SP com as organizações laborais que lhe correspondam, tanto na área da
sede quanto nas fueas de competência das Delegacias Seccionais que vierem a sercriadas.

At*igo 19' L{avendo necessidade, o Csnselho Diretor podera nomear Diretor de Seccionais,
que não te{á direito a voto nas reuniões e, assim como o Diretor de Normas e Assuntos
Iurídicos e o Diretor Técnico, reportar-se-á, sempÍe que n€ces$ário, aos Diretnres
Fresidente, Yice-Presidente e Administrativo ç Financeiro para executaÍ providências que
sejam da competência privativa destes últimos.

Artigo 20. Constitui prerrogativa do Conselho Direto4 do Conselho Fiscal e do Conselho
Consultivo, a convocação de qualquer associada ou Diretor para participar de suas
reuniões e prestar esclarecimentos.

Ârüigo 2I. As Delegacias Seccionais do SIESE-SP poderão assim se intitular desde quq
mnstituídas soo- personalidade jurídica e com patrimônio própriog e aprovando estatutos
que não conflitem com nenhuma disposição ou princlpio geral integrantes deste
instrumento, sejam aprovadas por deliberação do Conselho Diretor, que em 15 dias
contados da apresentação do requerimento emitini parecervinculado ãos seguintes critérios:

I) A Delegaoia Seccional poderâ abranger um ünico Mrnicípio ou um conjunto
de Municípios do Estadq atendendo à densidade associativa local, vedada a
sobreposição de bases tenitoriais"

em

í ltPì
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n) ro mínimo de 50 assoeiados
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qualquer tipo de aval
objetivo social;
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Dos estetutos das Delegarias S'escionais devera çonstâr a submissão dessas
enüdades às normas do presente Estatuto e às diretrizes emitidas pelo
Conselho Diretor.

Y) As Deleg4cias Regionais deverão conËtituiÍ seus sâ.Ígos conforme o
ofganÕgnma definido no artigo 5o destB Estatuto, incisos I a V[

Parrigrafo único. Excepciortalmente, a oritério do Conselho Diretor, levando em
consideração as peculiaridades econômicas regionais, poderá ser autorizada
provisoriamente a aonstiürição.de.reprêsentâções regionais, desdeque oontsÍn soÍn o
mínimo do 30 empresas associadas, as quais terõo'o'prazo de um ano para atingir o
limite mínimo de 50 associadas estabelecido que somente terão direito â assento no
Csnselho Diretoras Delegacias $eccionais que oont"* no mínimo 50 associadas.

Artigo 22. Cabe.aos Delegados Seccionâis existentes submeter à pauta as matérias de
interesse de suas Delegacias Seccionais e reportar-se ao Conselho Diretor.

Àr:ttgo 23. Compete aos Diretores emgeral:

I) Cooperar com os demais Diretores no desempenho de suas atribuições;

U) $ubstituf Diretores, durante sua ausêneia ou inrpedirnentos, mediante
indicação e determinação do Diretor Presidente;

US Exercer a.s demais atribuições que lhes forem atribuídas pela Assembleia
Ceral ou pelo Diretor Presidente;

fV) Facultativamentê €onvocar o Conselho Fiscal, mediante requerimento de 3
Dirçtores.

Artigo 24" É expressamente vedada e sem nenhun efeito com relação à entidade a priúrca
de atos, por quÍüquer membro do Ccnselho. Ditetor, pr.ocumdor ou funsionário, gue
envglyaru- obrigações relativas a negócios oti operrrções atrheias aos objotivos
soç1àË.

Seção III - Dos Cargos Eletivos, dae Chapas, do Processo Kleitoral e do Fiel
Desempenho ilas Atribuições dos Cargos Eletivos

Àrtigo 25. São cargog eletivos sujeitos ao escrutínio secreto, na forrna dos artigos 3o, fV e
?ô, VIII deste Estatuto:

rv)

ü
nl
m)
Hr)
ï.)

Diretor Presidente;
Diretor Vice-Presidente;
Diretor Administrativo e Financeiro:
Diretor de 't"n1t"o'\t,'---..

tt 
i ,''4
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DiretorTéc
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Diretor Suplente;
Os dois outros Diretores do Conselho úscal, além do Diretor Âdministrativo
e Finangeiro quê o in-tegra, e

\ml Diretor Suplente do Conselho.Fiscal.

Farágrafo Primeiro, Ë co-ndição essencial para a candidatura que o proponento seja
Í€prêsentânte legal de assoçiada Fnndadora ou Efetiva e. que integre chapa com
indicação das qualificações cornpletas dos-9 (nove) candidatos.

p Parágrafo Seguúdo. A inscrição de cftapa deverá ser registrada pelos interessados
perante'um dos Cartórios do Títulos e Documentos da Capital do Estado de São Paulo.
e divulgados med,iar$e afixação de cópia autenticade do ato de registro, em loeal ''

visivel, na sede da entidade, com anteeedência mlnima de 30 dias contados '

retroativafiÌente da. realização do pleito.

Parágrzfo Tereeiro. 0 ocupante de cargo ele-tivo, para candidatax-se, não nêces$ita
licenciar.se do cargo que ÕÍa ocupâ ou desinsompatibilizar-se.

Parágrafo Quarto. Todos os ocupantes de cargos eletivos podÊÍão candidatar-se até
uma vez mais para o mesmo çaÍgo, conseoutivarnente, ou serem reeleitos,
alternadamente.

Parágrafo Quinto, Os cargos eletivos somente poderão ser exercidos pessoalmente
por um dos representantes legais da pessoajurídica associada Fundadora ou Efetiva,
no$ termos definidos no artigo 43.

Parágrafo Sexto. São inelegíveis os representantes legais de associadas:

a) Criminalmente condenados ou comercialmente inidôneos, a critério do
Conselho Diretor;

b) Que estejam privados dos seus direitos políticos;

c) Que e-stejam em atrâso com suas contribuições sindicais determinadas
em tei ou pela Assembléia Geral, ou

d) cujos direitos sociais estejam suspensos ao tempo estabelecido pam a
inscrição de suas chapas nas eleições.

g .drtigo 26. Quatro meses antes do encerramento do mandato bienal, o Diretor Presidentç
iniciará o processo eleitoral. convocando as associadas a providenciarem a rnscriç{o de
slraschapas.

vr)
Y.IT'
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^"ti8l 27, O'pleito obedecerá o sistema de votação direta, através de eédula únie4 pa13
gãraufia da inviolabilidade do voto, confocçionadã peh entidade, nela coüstandc o nomç
dos eandidâtos, pela ordem de inscrição, com um quadrado, dçntro do qual o associado
eleitor assinalará um "X' na chapa escolhida.

Parágrafo Primeiro' Não poderá votar o rËprêsentant€ legal da associada que for
inelegível.

Farágrafô Segundo. Proceder-se-á à votação ern sessão de seis horas çontimuas dç
duração, permitindo-se o voto, por escrotínio secreto, na sede do Sindicato e nos,
endereços de st'as delegacias.

Parlgr:afo Terceiro. Conco.mitantemente ao ténnino do prazo estiputado paÍv a
vôta"çãÕ prevlsa no parágrafo precedente, insÍalar*s-á, em assernbléia eleitoral
púbtica e peflÌranente, na sede do.sindicatu, & mssa aBuradora, para a qual'serão
enviadas, imediatâmente" peloÊ'presidentes das mesas coletorut, a* ú*ur t"""ptotas e
as atâs respectivas.

Parágrnfo Quarto. Â çritério de 3 DiretoÍes oü de 209Á das associadâs sediadas e
presentes em cada unidade de votação, sem facultada a designação de mesa apuradora
supletiva sêmprÊ quÊ,as:peculiaridades ou coriveniências do pleito a exigirem.

Parágrafo 'Quinta, Ao Diretor Fresidente, eÍn çaso de empate, çabená o voto de
desempate,

Parágr.afo Sexto. Aplicar-se-a, subsidiariarnente, o Código Eleitoral em vigor.

Àrúigo 28. Os oargos eletivosprevistos neste Estatuto não serão remunerados.

e Áfiigo 29. Os Diretores e. sçplentÉs eleitos tomarão posse no dia ld de janeiro do ano
slbsegüentg tendo seus firandatos o termo final no dia 31 do de-zembro do arÌo
de encerramento do biênio administrativo.

Seção IV - DOS DIREITOS E DEYERIS DAS ASSOCIÀDAS

Artigo 30. Sâo direitos das associadas, desde que estejam ern dia com suas contribuições:

D A partir da efeüvação, votar e ter votados os seus representantes para os
caÍgos eletivos;

Partícipar das. aüvidades regulares do Sindiçato;

Requerer ao Diretor Presi

II}

n0
Assembléia Geral Exfaordi

necessárioo a convocação da
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rv)

v)

vr)

sugerir medidas que julguem ide interesge do sindicato ou do quadro soçial;

solicitar reeonsideração e recorrer das penalidades que lhes sejam impostas;

Recorrer de atos que julguem lesivos aos interesses do sindicato ou aos seus
pfopÌtss;

YT) Usufruir dos beneficios estabçlecidos neste Estatuto ou pela Assernbléia
Geral;

YIII) Assistir às reuniões dos órgãos diretivos, na forma estabelecida nos
regimentos intemos.

Ârtigo 3t. São deveres das as.sociadas:

D Cumprir' pr€stigiar e fazer cumprir as disposições estatutárias, regimentais e
adminisfiatlvas, as deliberações das Assembliias, as decisões e os atos
normativos expedidos pelo Conselho Diretor, bem como as decisões e as atos
norrnativos expedidos regularmênte emitidas por qualquer órgão da
Administração, dentro de sua competência;

tr) Pagar com pontualidade as contribuições fixadas pela Assembléia Geral;

Uq Abster-se de usar o nome do Sindicato para fins não prwistos neste Estatuto;

W) Comparecer às reuniões e prestar os esclarecimentos que lhes sejam
solioitados pelos Conselhos Diretor, Fiscal ou Consultivo;

V) Comparecer às assembléias, participando dos tnbalhos, üa for,ma das
disposições estatutarias e regulamentares;

Y.t) Promover o $indicatq através da sua atuação na comunidade;

VII) I{anter o espírito associativo e a disposição ao debate institucional .em
qual quer circunstância.

Seçâo V - Do Patrimônio, da Arrecadação e Destinação de Recursos

.A.rtigo 32.Integrarão o parimônio do Sindicato todos os bens móveis e imóveis, materiais
e imâteriâis, corpóreos ou incorpóreos, suscetíveis de avaliação pecuniária ou de-
explor:ação econômica. que irtegrem ou venham a integrar seu aservo, como resultado de:

a) Conüibuições sindicais incidentes sobre o capial social das associadas, na
forma da Lei;

b) Todos os créditos especiais, sup
ser frxados em Assembléia

ou complementares que venhama



Taxas e.emolumentos cobrados das assoçiadas por serviços específïcos;

Rendas provenientes da promoção de seminários, oursos, palestras, feiras,
publicações, publioidadÊs, âssês$orias, consultoriassuafins, desenvolvidas
pela entidàde;

Receitas provenientes de exploração ec.onômica de bens païimcniais;

Doações, subvenções, auxilios, contibuições ou legados de pessoas fïsiças ou
jurídicas, de direito públieo ou privado;

Verbas de patrocínio;

Outras Íeceitas, ainda que não especifrcadag, mas docorrentes dÕ exercicio
direto ou indireto das atividades deÍinidas supra como objetivos sindicais.

Ar.ligo 33. A contribuição sindical tern natureza tributária, na forma dos artigos 8", IV e
149 da constituição Federal, ?17,T do Código Tributário Nacional e 578 a 6i0, da
Consolidação das Leis do Trabalho, e sua cobrança sera precedida da publicação de editais,
durante três dias, no jornal de rnâior circulação no Estado de São Paulo, com dez dias de
antecedência desde a última publicação até a data de vencimento.

Artigo 34" A arrecada$o sern aplicada na forma do orçamento apÍovado pela Assembléia
Geral, que atenderâ àos itens enumerados no artigo 592,I da CLT:

a) assistênciatécnicaejuridica;

b) celebra$o de convênios de assistência módica, dentari4 hospitalar e
farmacêutica;

c) realizaç{o de estudos econômicos e flnanceiros;

d) agências de colocação;

e) cooperativas;

f) bibliotecas;

g) crechesl

h) coúgressos e sonfrrências:

i) rnedidas de divulgação comeroial e industrial:no país e no sstrangeiro, bem
çoms oufias tendent€s a incentivar e aperfeiçoar a produ$o nacional;

i)

c)

d)

e)

CI

s)
h)

feiras e
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h) prêvenção de açidentes do trabalho e

t finalidades desportivas.

Parágrafo Primeiro. O Sindicato destinerá a aliquota prevista em lei para a Conta
Especial de Emprego e Salário.

Parágraïo Segundo. O Sindiçats poderâ desempenhar parte das atividades
enumeradas nas alineas do " cdpuf' deste artigo mediante convênio com ,a Associação
Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança - ABESE, à qual
destinara verbas para fins específicos, desde que do dispêndio sejam-lhe prestâdas
gontat em fÕrma contabil, sujeitas a auditoria eã tatincação pela Assembléia Geral.

Parágrafo'ferceiro. ü Sindiçats poderá destinar até20% da arrecadaçãs ao susteio
de suas atividades administrativas, na forma. do parágrafo primeiro do art. 592 de
Consolidação das Leis do Trabalho.

Seção VI- Das Penalidades

Artigo 35. As associadas estarão sujeitas às seguintes penalidades:

D O recolhimefltü da contribuição sindical fora do prazo designado pela
Assembléia Geral sujeitará a associada em mora à rnula de 1ü9o nos trinta
primeiids dias, çom o adiçíonal de 2ç/o por mês subseqüente de atraso, além
de juros de mom de lú/ç ao mês e cone$o monéAária" frcando nesse cêsÕ â
infratora isenta de outra penalidade, na forma do artigo 600 dâ Consolida$o
das Leis do Trabalho;

ni Em rszão de infração a qualquernorma desteEstatuto:

a) Advertência ê censurâ pessoal ou escrita;

b) Suspensão de direims sociais por até 90 dias;

c) Exçlusão do quadro social;

d) Destituição de cargo eletivo ou de nomeação.

m) Perdení o maadâto eletivo ou de nomeação o ocupânte de cargo ou função
que a ele renunciaÍ, ou aquele que:
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e) Praticar ato incornpatíver cr:m,a funç,ão ou caÍgo paÍa que foi eleito ou
nomeado, conformese êpure em sindiçância intema.

Pnrágrafo Primeiro. O Sindicato promoveú a cobrança judicial das eontribuições
em atraso, mediante ação executiva, valendo como iitoto da dívida I certidão
expedidapelas autoridades regionais do Ministerio do Trabalho na forma do art. 606
da Consolidaçãs das Leis do'irabalho.

farr{grafo $egundo, A aplicação das demais penalidades sera decidida pelo
conselhu Diretor, que'tuãt^rá'u apricação daqueta mais apropriada ao 

"uro, 
ã"

açordo corn a sua valo.ração da naturez4 gravidade ou intensidade ou
reincidência daassociadanatransgressão, por açaoãuomissão, e os antecsdentes
da associadq ÍI quem se tesguardrnt o direíto à ampla deiesa áeOiante remessa de
notifica$o extra-judicial, com antecedênçia minima-de 10 dias da reunião deçisôria.

Seçâo VïI* Dos Recursos.

ArÍigo 36" Caberá r€cursÍl ordinário de todos os aros decisórios de qualquer Instância da
Administração do Sindicato que tendam a prejudicar interesses indiviáuais de associada ou
cs da categoria.

Parágrafo Primeiro. E condição de admissibilidade para o reourso ordinário que a
rêcorfênte esteja em. dia com. sì]a,s contribuições *. qo, ã .rrurso seja apresentadô por
escrito, em 15 dias çontados da ciênsia do aio pela"iecorrente,-

Parágrafo Segundo. 0 rec'umo ordinário sgrá dirigido à Instãnoia imediatamente
superior àquela que praticou o ato impugnado, na ordem prevista no artigo 5o deste
Estatuts.

ArÍigo 37 ' Cabeú reourso extraordiúrio das decisões denegatórias emitidas pela Instância
oompstente para julgar o recurso ordiúrio, curnprindo seu julgamento à pauta da pr.óxima
assembléiâ G ral, Ordinária ou Extraordinâria, podendo êstâ sêr.convocada* requerimento
da |slqciafa em defesa, desde quê as cirçunstâncias sejam de tal nature:a que o altorizem,
a uitório da Conselho Dir,etsr, pormaioria absoluta de voros.

Parágrafo Primeiro, Além das condições de admissibilidade do recurso ordinário, o
prequestionÍrmento é condição suplementar de admissibilidade ao recurso
extraordináris.

Parágrafo Segundo. No julgamento dos recursos extraordinários, e para integrar a
comissão julgadgra, o SIESE-SP solicitará o comparecimento de rspresentârite da
Associação Brasileira de Empresas de sistemas Eletrônicos de segurança - ABESE ,
a quem, se estlvêr presentg, será dado poder de votp,
de ratificação, sob pena de nulidade doju
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Seção \tr,Itr - Da Admissâo, Demisnão s Exclusão de Associadas

Aúigo 38, Â admissão, donissão ou exclusâo de associadas, será regulado pelo disposto
nesta seção, bem como obedecendo a todas âs normas do presente estatuto.

Ártigo 39. A adnaissão ocorrerá rnediante a apresefltâção de ficha de inscrição, com dados
da associad4 que após seu protocolo no sindicato" será apreciado o pedido de admissão, na
primeira reunião do conselho diretor.

Artigo 40. Aprovada a ficha de inscrição, a associada será comunicada da deçisão da
diretoria e passará a figurar no quadro de associadas do sindicato, devendo enttio ter seus
direitos e obrigaçôos çonfonRe flormâs esAbelecidas nesteEsteJuto.

Artigo 41. A demissão de associad4 que não poderá ser negad4 dar-se-á unicamente a seu
pedido, eeçrá requerida as Presidente do Conselho Diretor, sendo por este apresêntada na
próxima reunião do Conselho Diretor, e terá registrada na üçha de maticulada da
assoçiads"

Parágrafo Única. A demissão será efetivada desde que a associada esteja em dias
sorn suas obrigações e.eontr,ibuiçôes.fxadas pela .A,ssernblóia Geral"

Artigo 42, Oeorrerá a exclusão de associada, quairdCI ocoiïer a infração da Lei, deste
Estatuto ou do Reginiento Intemo, e ocorrerá por decisão do Conselho Diretor, sendo que
os mÕtivos que a determinararn deverão oonstar na Íicha de registro dá associada.

Farágrafo Frimeiro.. O Conselho Diretor, tarnbénr, poderá eliminar qual.quer
associada, que;

a-) diyulgar infornraçõe1 relevantel,-sigilo$as ou invetídic-as sobre o SIESE-SP, que
pos$êm ocasionar prejuízos as atividades da entidade sindical'

b-) depois de notificado, voltar a infringir disposições da Ler, do Estatuto ou do
Regimento Interno do sindiçato e das deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo Segundo" Copia da decisão da exclusão sera remetida a associada, por
processo quc Êompfove as datas dg re.messa e do recebimeflto, otx por edital, quando
desconhecido o endoreço da associada e no prazo de 30 (üina) dias'

Parágrafo Terceiro, A asspc.iada exeluída, podorâ, dentro do prazo estabeleçids
para recuïsCI, cCInstântes deste Estatuto, contados d* data do recebimento dapafa recuïso, consÏllflles oesle F:sT:tEuf,Q, conlaogs (Ia (ralë rlf,r reçeuurr|'rrÍu Lrél.4\

notificação; interpor recurso que tera efeito suspensivo, ate a sua apreciação perantí \
AssernbléiaGeral. \r i

..Jì h
Seçâo IX - Ilisposições Gerais e TransitSríá st bp) '. r b)
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Aúigo 43. A Assembléia Geral de fundação, ds SIESE-SP nomeia um Conselho Provisóriq
que medianteassinatura detefiuo derespon*abilidade, deveriâ deliberar sobre as urgências e
ençamiúâÍ o proceEso eleitoral previsto nos artigos 25 e seguintes destÊ Estatuto.

Adigo 44. Após os regis,tros cabíveis, incumbe ao Conselho Fiscal providenciar junto à
Caixa Econôrn-iça Fedèraí ,a abertura de "eanta de depósitos da arreçadsça" ao
eantrib*íção sindical', em nome do Sindiçatc, bem 

"o*o 
u emissão da duia as

ÏLeoolhimento da Csntribuição Sindical aprovada pela Port*ria n, 3.233 de 29.12.83, ds
Ivíinisterio do Trabalho.

Artigo 45. Tendo em vista anatuxezÃtributaria da contribuição sindical, o Conselho Fiscal
dev€rá submeter à aprovaSo.da.Assembléia Ceral o orçamento paft- o exercíçio de 2001"
até,3ü de novembro de 2000, para publicação dos editais por três dias consecutivos em
jornal de grande circulação no Estado de São Paulo, çom no minimo dez dias de
antecedênci* desde aúltima publioa$o até o v.encimento da sbrigação, em 3l de janeiro de
200I.

Ârfigo 46.Provisorìamente, a Ássociaçâo Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrôniços
de.Seg.unança- ÁBESE prestará serviços de apoio aa Sindicato, contabilizando as despesas
para cobzurça em tinta dias contados da efetiva anecadação das primeiras contribuições
das empresas sindicalizadâ$.

{,rtigo 4tÍ. Aí contrìbuições das empresas sindicalizadas consistido na aplicaçãs das
me$mas aliquotas disciplinadas em lei paÍa â contribuição sindical, e serão prestadas ao
Sindicato a título de créditos especiais.

Artigo 48. Conforme a ocasiãode sua adesão ao pfesente estatuto, as empresas assooiadas
serão classificadas como:

I - Fundadoras;

II - Titulares;

III-Ef,etivas, e

IV - Benemeritas.

Parágrafo Primeiro. Serão Âssoçiadas Fundadoras as emprÊsas que, tendo
pa*icipado de pelo uma das assembléias de constituição do $IESE.SF, comprovem o
recolhimento da çqntribuição espontânea parã forn-ração do Sindicato, o quo lhes
assegurará isençãc da Taxa de Adesão Sindical; terão ainda direito ao voto, à
candidatura eletiva e à convocação de assembléias.

Parágrafo Segundo, SeÉs Assoeiadas Titulares as empresas que efetivarem o
reçolhimento da Taxa de Adesão Sindioal. e. mensâlmente, as oontribuiçôes
associativas do SïESE-SP,:sendo,lhes âcultada a opção de mudança desua
para Associada Efetiva, após 05 (cinco) anos de filiação e contribuição ao si

21
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Parágrafo ïerceiro. Serão Ássociadas Efetivas aquelâs Assoçiadas Titulares que,
tendo contribuído regulaunente com o Sindicato dentro das prerrogativas de
Âssosiada Titular durante ü5 (cinco) anos inintemrptos, manifestem a op$o
mencisnada no parágrafo precederrÌe e efetuem o recolhimento da Taxa de
Efetivação, conqúistando assim os dii*itos ao voto, à candidatura eletiva e à
convo cação de ass ern-b léias.

Parágrafo Quarto. As Associadas Beneméritas serão a$pessoas {ïsiças e/oujurídicas
cluee por relevantes trabalhos e comprovados empenhos em prol da categoria, sejam
merecedores deste título honorário, que s€ concederá por aprovação geral do
Conselho Diretor do SIESE-SP; as Associadas Beneméritas, sâlvo se já forem
efetivas, não terão direito ao voto, à candidatura eletiva ou à convocação de
assembléias, mas ficarão isentas das Taxas de Adesão e de Efetivação e da
Contribuição Assistencial, nruito embora devam efêtuar o recolhimento da
Contribuição Sindical anual, caso pÊrtençam à categoria.

Ártigo 49. Todos os valores rnencionados neste Estatuto deverão ser atualizados segundo
CIs môsmos critérios ompregados pama correção dos détitos federais.

Ârtigo 50" Objetivando a formação de uma futura Federação, fica facultado às
represenlações da categoria em outros Estados dirigir ao Diretor Presidente requerimentos
de adesão &o presente Estatuto, ficando sua integração condicionada à aprovação de
fusembléia Geral Extraordinária convocada pelo Diretor Presidente para esse fim.

Parágr:afo Prinreiro, Oçorrendo aprovação da integração pela Assembléia
Extraordinária, as repÍeseiltâções da categoria em outros Estadçs deverão constituir-se
em entidades autônomas, com patrimônio ptóprio, mediante o regisuo em cartório de
Títulos e DocurnenÌos das Comarcas onde estejam sediadas, de Estatuto comum ao
SIESE-SP, sóguido de cadastramento junto ao Ministério do Trabalho, na forma da
Lei em vigor.

Fan{grafo $egundo. A partir da integração, todos osatos tendentes à constituição de
uma Federação deverâo ser decididos em comum pelos Conselhos Diretores
Estaduais, sob condiç{o de ratifica$o por Ássernbléia Geral Extraordinária
convocada especialmente para esse fim, pan L qual serão convocadas todas as
associadas da representação integrada.

Artigo.5l, Não haverá interven$o pelo Conselho Diretor em qualquer órgão do Sindicato
ou nâs suas Delegacias Seccionais, senão para:

D Manter a unidade da entidade;

Coibir a cornrp.ção;

{ ,1

K'' / Ì

u)

m) Assegurar o princípio da temporalidade do mandato eletivo e sn renovalh;, .
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Assegurar a normalidade e a contiüuidede administativa dos órgãos
normativos e executivos;

V) Coibir a desobediência eontinÌrada as legislaçõês ou as ïoÍmas estatutârias ou
regimentais, ou

YI) Suprir vacâncias resultantes de renúncia ou ausência por mais de 30 dias de
ocupantes de cargos diretivos em qualquer Instância.

Parágrafo Primeiro. A intervençfl.o será cabível após apuração dos fatos que a
determinem em processo administrativo regular, presidido pelo Conselho Diretor e
votada por maioria absoluta dss seus integrantes.

Parágrafo Segundo. A intervenção podeú perdurar pelo prazo máximo de noventa
dias, dEntro do qual deverâ ser çonvocada Assembléia Geral Extraordinária para pôr
ten-noàe inegularidades, se tal solução nãs estiver ao aleance das competências do
Conselho Diretor.

A.úigo 52. A$ assoçiadas não respondem solidária ou subsidiariamente pelas dívidas e
demais obrigações da entidade.

Artigo 53. Os câsos çmissos ou duvidosos relâtiv.os à interpreÍação deste Estatuto serão
resolvidos em Âssembléia Geral Extraordinâria.

fu.tigo 54. O ConseÍho Diretor teú o prazo de 180 dias contados da realização desta
aonsolidação estatutaria para elaborar um Código Eleitsral, seu próprio Regimento Intemo
e um Código-de Etica pareaentidade.

Artigg 55. O primeiro. mandats para cargos de diretors e suplentç$, após a obtenção da
carta sindical emitida pelo Ministério do Trabalho, terà prazo o<cepoional, e os trabalhos
par,ì o inicio de atividades do SIESE-SP, compreendedo as seguintes frses:

I - Inscrição da entidade junto à Secretaria da Receita Federatr, peru a obtenção do
Cadasro Nacional dePessoas J,urídic,as - C.N.P.J.;

II - Na confurmidadê com o disposto no $ segundo do artigo 25, a inscrição de
chapa oü chapas, som a quali{ica$o cornplsta dos I membros, e quais associadas
representam, e que referidã chapa ou chapas deverão ser regisfadas jurúo a um dos
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, da Capital, paÍâ que seja promovida a
diwlgaç,ão na sede da entidadeem local visível, observando-se a antecedênçia mínima de 11
30 dias, antes da realização do pleito. 

t I

III - Na çonformidade coül o disposto no artigp 27 e seus parágrafos do Estatuto F)
Social, e çom a frnalidade de dar início aos procedimentos eleito-ra:s, com o objetivo da
eleição do primeiro Conselho Diretor Definitivo do SIESE.SP, a par.tir de 1o de fevereiro de
2.005, com a responsabilidade do Departamento Jurídico do Sindicats, na
com o disposto no $ 3o do artigo 27 da Estatuto pociat, ficará instalade

w)

Estatuto pocial, {icará instalada
23,.' \ .r-*\.
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"i'";Wpiúlica e permanente, que receberâ o regisro de chapas e funçionará até a
apuraçâo dos votos e, apó$ a proclamação da chapa vencedora, referida assembléia.eleitoral
pública e permanente serâ desfeitê.

IV - Fiça fixada a data a partir de 1" de Fevereiro de 2.005 atê o dia 28 de Fevereiro
de 2,005, Fâra as disposÍções contidas no artigo 27" do estatuto, paÍa o registro das chapas.

V -,Fiça desigpadá a datade 30 de Março de 2.0,05, no horário compreendido entrs
as 9:00 horas e a terminar as 15:00 horas, oonforme o estabeleçido no $ 2" do artigo 27 óo
E$&Arto, paÍa que os assoçiados exercem o direito de votar nos çandidatos inscritos
conforme aviso no quadro da entidade.

Vl - Csm a apurarão dos votos, e confirmada a chapa vencedora pela assembléia
eleitoral pública e permanente, â chapa vencedora sen{ empossada pela referidaassembléia
e o primeiro mandâto eletivo, na conformidade coin o disposto no artigo 29, sçnâ
excepcionaf çsm inicis rn da.ta da posse e termino do biênio, em 31 de dezernbro de
2,006.'

Artigo 56. Este Estatuto entra em vigor na data sÊguinte à de seu registro no Cartório dE
Registro dasPessoas ïuridicas, devendo ern seguidaser encaminhado a aadastramento pelo
Ministério do Trabalho.

E por te.r sido aprovado pela Assembléia reatizada nesta datâ, êstÊ instumento de alteração

e consolidação e rubiicado em lodas as páginas pelos Srs. Ìúarcelo Henrique ,Catbao,
Presidente do Sindicato, conformç a.utorização da Assembleia Geral extraordinária do dia

18 de Outubro de2.00.5; Vitor Carillo, Presidente da mssa, polo Secretario Dirçeu Oliveira
Santiago, que assinarn abaixo, em conjuttO com o advogado relponsável em 03 (tres) vias

igueis, constando a ratifioação dos piesentes das anexas copias autentiçadas do Livro de

Ë*ruoçu ** Assembléias Grais, que i"rcg*m o presÊntÊ instrumento para todos os fins de

direito.

&i.,,, São Paulo, 18 de Outubro de 2005.

t""-l
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SINDICATO

VitorCarillo"
PRESIDEÏ\üTE DÁAGE,
E DÂ MESA DOS TRABALHOS

OAB"SPNo 5&513SECRETARIO
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