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Sindicatodas Empresasde Sistemas
Eletrônicosde Segurançado Estado
de 5ãoPauÍo

SEXTA ALTERAçÃO E CONSOLTDAçÃO DO ESTATUTO DO SINDICATO DAS
EMPRESAS DE SISTEMAS ELETRôNICOS D E SEGURANçADO ESTADODE sÃo
PAULO.SIESE-SP.

Pelo presente instrumento particular, conforme deliberado na AssembleiaGeral
Extraordinária
realizadaaos t2 de julho de }OLB,convocadamediantepublicações
de
editaisno JornalEstadode São Paulo,na ediçãodo dia 2L/06/2OLSe 22/06/2018,
cartavia Correios,e que foi instaladae realizadano endereçoda Rua Melopalheta,43,
sala2, Agua Branca,São Paulo,Estadode São Paulo,as inieressadas
e signatárias
do
Livro de Presençae Livro de AssembleiasGerais, declarandohaver pieenchidoo
quorum mínimo previsto no estatuto vigente do "sindicato das Empresas de
sistemas Eletrônic.osde segurança do Estado de são paulo - srEsÈ-sp,,, com
sede à Rua Melo Palheta,43, sala 2, Agua Branca,são paulo,Estadode são paulo,
conformeinstrumentode constituiçãoarquivadojunto ao 3o Cartório de Registrode
Títulose Documentose Civil de PessoaJurídica,sób núr"ro 3BS.tS1 em 24/íO/2OOO,
9ob a autorizaçãoque lhes é conferidapelo Artigo Bo e seus incisos,Oa Constituiçaó
Federalc.c' o artigo558 I 3o da Consolidação
daõ Leisdo Trabalhoqil-ry, têm entresi
justo e acertadoo seguinte:
A AlteraçãoEstatutáriaveio a adicionar,modificar e excluir os artigos do Estatuto
social,nos termosda ata de Assembleia
geral.Em razãodas mencionádas
alterações,
ora efetivadas,objetivandoa regularizaçãoda documentaçãoda Entidadejunto ao
Ministério
do Trabalhoe Emprego,CONSOLIDARo Estatuto,que assimpassáa viger
e ser redigidocom o seguintetexto:
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ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DO
SINDICATO DAS EMPRESAS DE
SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANçA
DO ESTADO DE SÃO PAULO SIESE SP
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51o.
o sIESE-sptem sede na Rua Meroparheta,43, ÃguaBranca,
em são
Paulo,Estadode são Paulo,podendoconstituirescritórios
e outia, o"Jànãen.ias no
territórionacionalou no exterior.
520.

O exercíciosocialcoincidecom o ano civil.

Artigo 20' o SIESE-SP'
entidadeSindicalde 1o grau, com sede e foro na cidade
de
são Paulo, Estado de são pauro, e .o-niirúíd;;-ó;
tempo indeterminado,sem
limitaçãode número de associadas,para fins de estuãã,
."pr"sentação legal e defesa
dos interessesdas empresasoe sistemaseletrônicos
de segurança,abrangendoas
atividades de comercializaçãode procrutos, prestafao
de serviços, projetos,
manutenção,monitoramento,Ínstalação,inspéçããiãLni.u
e assistênciatécnica de
sistemaseletrônicos
de segurança,
de modog"rul, no âmbitode sua baseterritorialno
Estadode são Paulo,sob a denôminaçaosrËsr-ép,-tãJaì
de natureza,portanto,não
encampada
pela Lei 7.tO2/83.
Fazem parte deste sindicato as empresas que prestam
51o'
serviços de
sistemaseletrônicos
de segurançaque realizamu, ,"grint"s atividadesou afins:
!
I. Rastreamentoe monitoramentode bense pessoas;
IL Sistemasde Controlede acesso;
III. circuito fechadode TV e monitoramentode imagens;
IV. Tratamentode imagemdigitalizadas
ou não;
V. Alarmes(recepçãoe enviode sinaisde alarmes);
VL Automaçãopredial;
VII. Sistemade avisode incêndio;
6a Alteração do Estatuto Social do S/eSe_Sp
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VIIL Formação profissionalde atividades relacionadasao sistema de segurança
eletrônico,cursosprofissionalizantes
e de aperfeiçoamento;
o rol descrito no parágrafo primeiro, não é limitado, e poderá ser
5 20
incluído novas atividades, serviços e tecnologias análogas que fomentem o
aperfeiçoamento
da classe.
A toda empresaou firma individualque exerçaatividadecompatívelcom
s30.
a categoriadefinidano caput e 5 10 deste artigo, assisteo direitb de ser admitidano
sindicato,salvoo casode comprovadainidoneidade.
Artigo 30. O SIESE-SP
tem comoobjetoe principais
finalidades:
peranteas autoridades
I. Representar,
administrativas
e judiciárias,os interesses
gerais da categoriapatronaldefinidano Artigo 20 supra, ou os interesses
individuaisdas associadas,
relativosàquelasatividades,nos termos do inciso
III do ArtigoBoda Constituição
Federal,presumindo-se
a outorgade mandato
para essa finalidade,salvo manifestação
expressade qualquerassociadaem
sentidodiverso;
judiciaisindividuais,difusose coletivos
I I . Ingressarou se defenderem processos
de interesseda categoria.
III. Celebrarconvençõese acordoscoletivosde trabalho;

ry.

Promoveros interessesgenéricosda categoriaperanteterceiros;

V . Elegerou designarrepresentantes;
VI. Colaborarcom o Estado,como órgão técnicoe consultivo,no estudo e solução i
dos problemasque se relacionam
com as atividadesexercidaspelacategoria; r j
',
WI. Impor contribuições
a todos os que participamda categoriasindicalizada,
nos
limitesde sua baseterritorialde abrangência;
VIII. Promoversempreque possível,conciliações,
mediaçõese arbitragenspara si e
para terceirosassociadasou não sempre nos termos da Lei no.9.3O7/1996,
com as alteraçõesda Lei no. 13.L29/2OL5;
IX. Fomentarnovas tecnologias,especializações
e cursos de aperfeiçoamentono
âmbitode sua atuação.
Artigo 40. São deveresdo SIESE-SP:
L Colaborarcom os PoderesPúblicos
no desenvolvimento
da solidariedade
social;
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II. Manterserviçosde informaçõesjurídicaspara as associadasde matériasde sua
competência
e abrangência;
III. Promovera conciliação
nos dissídios
de trabalho;
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IV. Sempre que possível,e de acordo com Suas possibilidades,
manter no seu
quadrode pessoal,em convêniocom entidadeassistencial
ou por contaprópria,
um assistentesocialcom as atribuiçõesespecíficasde promover a cooperação
operacional
nas empresasassociadas
da categoria.
e a integraçãoprofissional
II - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Artigo 5o. Para realizar suas finalidades e atingir seus objetj.vos, o SIESE-SP é
constituídopelo seguinte organograma,em ordem decrescentede poder deliberativo:
I. ASSEMBLEIAGERAL;
II. CONSELHODIRETOR;
III. DIRETORPRESIDENTE;
ry. DIRETORVICE-PRESIDENTE;
V. DIRETORADMINISTRATIVOE FINANCEIRO;
VI. DIRETORDE ASSUNTOSGERAIS E SUPLENTE;
VII. CONSELHOFISCAL;
VIII. CONSELHEIRO
FISCAL
Artigo 60. A AssembleiaGeral, órgão máximo deliberativodo SIESE-SP,instala-seem
primeira convocação pela verificação da presença:

a) De 2/3 dos membros do ConselhoDiretor, contando necessariamente
com a presença do Diretor Presidente ou seu Vice, do Diretor
Administrativo-Financeiro
e mais U3 das associadas
com direitoa voto,
ou senão,
b) De quórum representativode metade mais uma das associadascom
direitoa voto.
i\
c) Em segundachamadacom o quórum existente,devendoestar present?,*
na AGE pelo menos 2 (dois) membrosda Diretoriasindical,sendoumì
delesnecessariamente
o Presidente
e ou o vice-presidente
da Diretoria,,
Sindical.
Na data prevista no instrumentode convocação,não sendo atingido o
5 10.
quorum mínimo para a instauraçãoda AssembleiaGeral,em qualquerdas hipóteses
previstassupra, realizar-se-áuma segundaconvocação,por apregoamento,com 1
horade tolerância,após o que, realizar-se-á
de qualquermodo a Assembleia
Geralna
formada aliena"c" desteartigo.
I 20.

Em todas as hipótesesos convocantesda AssembleiaGeral deverão
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necessariamente
encaminharcorrespondência
as associadaspelos Correios,e ou de
modoeletrônlco(e-mail),com 10 (dez) dias de antecedência,
além de publicação
em
DiárioOficialdo Estadode São Pauloe ou jornal de grandecirculaçãolocal,e fixação
da Assembleia
em quadrode avisosda secretariado SIESE-SP, bem como na sua web
site,relativoa data, localde instalação,
ordemdo dia e deliberação.
Das assembleiasrealizadasem segunda convocação,será cabível
5 30.
impugnações
de metademais uma de todasas associadas
com dirpitoa voto, no prazo
de 20 (vinte) dias, a fim de voltar a ser deliberadoo assuntovotado na aludida
assembleia.
Artigo 70. AAssembleia
GeralOrdinária,que se realizaráaté o dia 30 de abril de cada
ano,tem as seguintesatribuições
e competências:
I. Apreciare aprovaro relatórioanualdo ConselhoDiretor;
II. Aprovar o balançogeral e demais demonstrações
financeiras,bem como a
proposta de orçamento para o exercícioe os demais relatóriosdo Conselho
Fiscal,dos próximos12 (doze)meses,semprecom inícioem abril;
III. Apreciare deliberarsobre os demaisassuntosque lhe sejam submetidospelo
ConselhoDiretor,peloConselhoFiscalou mesmopeloConselhoConsultivo;
IV, Fixar o valor das receitasdo sindicato,e deliberar sobre o rateio de verbas
especiais,suplementaresou complementares
que se façam necessárias
para
dar cumprimentoao orçamentoaprovado;
V. Decidirem últimainstância,dos recursosque lhe forem interpostos;
VI. Promover ou determinar diligências,adotando as medidas que julgar
necessárias
i
VII. Suspenderou adiar a execuçãode qualquerAto Normativoou deliberação
que
haja baixadoou determinado;

,,,
I

--J

VIII. Promoverregulamentode cobrançasde contribuições
sindicaise associativas,
que foram expressamenteaceitaspelasassociadas.
Parágrafoúnico- o rol descritono artigo precedente(artigo Bo), poderáde igualforma
dirimidona Assembleia
GeralOrdinária.
Artigo 8o. Realizar-se-á
Assembleia
Geralde caráterExtraordinário
a qualquertempo,
por convocaçãode 2 membrosdo ConselhoDiretor,sendo um deles necessariamente
o Presidente,ou mediante requerimentosubscrito por no mínimo metade das
associadascom direito a voto, exigindo-seo mesmo quorum deliberativoe
procedimentosconstantes do Artigo 60 supra, com as seguintes atribuições e
competências:
I. Promover ou determinar a revisão ou alteração deste Estatuto ou de atos
t..
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normativoshierarquicamente
i nferiores;
II. Pronunciar-se
sobrerelaçõesou dissídiode trabalho;
IIï. Deliberarsobrea instituiçãoe o rateiode verbasextra-orçamentárias;
IV. Autorizaratos de compraou vendade bens imóveisque integremo ativo, bem
como instituiçõesde ônus sobreos referidosbens;
V. Decidirsobrea transformação,fusão,ou extinçãoda entidade;
W. No casode extinçãoda Entidade,decidirsobreo destinodo patrimôniocomum
do SIESE-SP,que será doado a uma instituiçãobeneficentecom mais de 3
anosde funcionamento;
VII. Revogar ou alterar disposiçõesnormativas ou deliberativasbaixadas por
qualquer órgão da AdministraçãoNacionalou Regional,que contrariemas
disposições
deste estatuto;
VIIL Promover ou determinar diligências,adotando as medidas que julgar
necessárias;
que
IX. Suspenderou adiar a execuçãode qualquerAto Normativoou deliberação
haja baixadoou determinado.
X. Outros assuntosque não estandoelencadosnos incisosprecedentesse façam
pertinentes.
Não será objeto de deliberaçãoproposta de alteração dos estatutos
tendentea fundir ou colocarem risco os interessescomerciaisou representativosdas
empresasassociadasà vista dos interessescomerciaisou representativosde empresas
que exerçamatividadesconcorrentes,direta ou indiretamente,ao ramo dos sistemas
eletrônicos
de segurança.
5 10.

pela maioriadas associadas,^
Em casode decisãoexternaà Assembleia,
5 20.
de propostadivergenteao dispostono parágrafoprecedente,dissolve-sea entidade,l\.
',
SIESE
reservando-se
às associadas
minoritáriaso direitode uso da denominação
"F
outra entidade que pretendam constituir, pelo prazo de um ano contado da
deliberação,
".
Convocar-se-átambém a AssembleiaGeral Extraordinária,a critério do
5 30.
ConselhoDiretor,parajulgar recursoextraordinárioem caráterde urgência,
Artigo 90. O procedimento
rotineirodasAssembleias
Geraisatenderáao seguinte:
L As Assembleiasserão presididaspor qualquermembro do ConselhoDiretor,
escolhidoentre seus pares presentes,ou na hipótesede impedimento,pelo
representantede qualquer outra associadaem dia com suas contribuiçõesü
associativas
e sindicais;
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será assinadoo livr.ode presença,a fim de comprovar
II. No inícioda Assembleia,
das associadas;
o comparecimento
III. O Presidente,declarando aberta a sessão, indicará o secretário da mesa
diretorados trabalhos;
IV. As resoluçõesda Assembleiaserãoaprovadaspor maioriasimplesdos votos das
associadaspresentes,respeitadosos critériosde instauraçãoprevistosno Artigo ...
*'
60supra;
o
V. É permitido o voto por procuraçãopública ou particular,restringindo-se
númerode procuradorespara no máximodois por procurador;
e
lavrar-se-áata que, assinadapelo Presidente
da Assembleia
VI. Dasdeliberações
peloSecretário,será registradaem livro próprio.
g 10.
As AssembleiasGeraisserão convocadaspor edital, que mencionará
expressamenteos assuntosa serem tratados, seu local, dia e hora de realização,e
serácumulativamente:
a) Publicadoem jornal de grandecirculaçãonacionale ou DiárioOficialdo
Estadode São Paulo,
b) Afii<adona sede socialem lugar visívele
c) Expedido via correio ou meio eletrônico idôneo (e-mail), como
correspondênciaregistrada, para as associadas,com antecedência
mínimade 10 diasda data designada.
g 20.
As competênciasprevistaspara as AssembleiasGerais são exclusivas,
que, praticadosna
sendonulosde plenodireitoos atos inseridosnessascompetências
forma do parágrafoprimeiro do artigo sexto supra, não sejam ratificadosna forma
previstanos parágrafossubsequentesdaquelemesmoartigo.
Os membrosdo ConselhoDiretor,do ConselhoFiscalou qualqueroutro \
S 30.
õrgão diretivo da entidade,que forem candidatosa cargosdiretivos,estão impedidos \,.\,
Geraisque debaterema matéria.
de presidirou de secretariaras Assembleias
-il
g 40.
Serãosempretomadaspor escrutíniosecretona forma do artigo 524 da
aos seguintesassuntos:
Geraisconcernentes
das Assembleias
CLT,as deliberações

!

L Eleiçãode associadopara cargos eletivos previstos neste Estatuto ou para
da categoriaem qualquerInstância;
representação
peloConselhoFiscal,
das contasapresentadas
II. Aprovação

,
l

ll \
/f \
ã

J

.t/

do patrimônio,
III. Aplicação

l/
U
a associadas;
impostas
a penalidades
relativos
dosatosda Diretoria
IV. Julgamento
\'
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V. Pronunciamento,iobre relações ou dissídio de trabalhs. Neste caso, as
deliberaçõesda AssembleiaGeral só serão consideradasválidasquando ela
tiver sidoespecialmente
convocadaparaessefim, de acordocom as disposições
será
dos estatutosda entidadesindical.O quórumpara validadeda Assembleia
de metade mais um dos associadasquites; não obtido esse quórum em
primeiraconvocação,
reunir-se-áa Assembleia
com os
em segundaconvocação
presentes.consi:derando-se
aprovadasas deliberaçõesque obtiverem 2/3 (dois
terços)dos votos.
Artigo 10. O ConselhoDiretorcompõe-sedos seguintesmembros:
I. Presidente;
II. Vice-Presidente;
III. DiretorAdministrativo
e Financeiro;
ru. Diretorde assuntosgeraise suplente.
Parágrafoúnico - o Diretor de AssuntosGeraise Suplente,não terá atribuiçãoespecifica,e poderáem casode vacânciada diretoriaou do conselhofiscal,substituiro diretor ou conselheirofaltante provisoriamente
até que seja deliberadoem reuniãodo
Conselhodiretor,a substituiçãodefinitivana forma do artigo 23, Parágrafoúnico deste
Estatuto.
Artigo 11. O ConselhoDiretortem as seguintesatribuições
e competências:
I.

Com quórummínimode três Diretores:
a) Apresentar à AssembleiaGeral o balanço e as contas do exercício
pelo ConselhoFiscale o relatóriodo
encerrado,devidamenteapreciados
exercíciofindo;
b) Reunir-sesempreque necessárias;
c) Promovera eficaz e oportuna divulgaçãodas próprias decisõese das
Assembleias
Gerais;
d) Decidirpela realizaçãode auditoriacontábilperiódicaou extraordinária;
,

r

e) Criar comissõesde estudosobreassuntosde interessedas associadas;ì.
f) Registrara admissãoe o desligamento
de associadas;
g) Manterrelaçõescom organismosnacionaise internacionais
congêneres
ou afins,segundoo interesseda comunidade
associada;
h) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, as resoluções e
recomendações da Assembleia Geral e as próprias decisões
administrativas.
6a Alteração do Estatuto Social dc STESE-SP

II.

lom Quórumespecialde dois Diretorçs,sendo um deles necessariamente
o
DiretorPresidenteou seu Vice:
a) Constituirprocurador.'adjudicia et extra,,,ou
b) celebrar outros.ajustes,desdeque se façam necessários
ao exercíciodo
objeto deste Estatuto.
c) convocar as AssembreiasGerais ordinárias
e* Extraordináriasnas
hipótesesprevistaspara sua realizaçãoe levar aóïãnnecimento
desses
órgãos todos os assuntos para os quais entenda
ser necessáriasua
deliberação;

III.

com quórum especialde dois Diretores,sendo um
deles, necessariamente,
o DiretorAdministrativo
e Financeiro
ou seu suplente:
a) celebrarou rescindircontratosde prestaçãode serviços
ou de

trabalho;

b) Emitir, aceitarou endossarcheques,dupricatas,
notas promissórias
ou
qualqueroutro título de crédito, dar quitação'oui"r"t",
ordens
de
pagamento, bem como emitir os títuros necessários
à coo.aú; ;;
créditosdo sindicatoaté o valor máximó ãerin-iãããïuàrmente
até o mês
de abril peloConselhoDiretor.

ry.

Por aprovaçãode 2/3 de seus Diretores:
a) Decidirsobrerecursosde sua competência;
b) Nomearos membrosdo ConselhoConsultivo;
c) Estabelecer
o valor dos serviçosextrao_rdinários
prestadospelo Sindicato,
bem como os vencimentose gratificações
dos .ontiáiáàor;
d) Nomearassessorestécnicos;
e) DeferÌr requerimentos de constituiçãode Delegacias
seccionaÍs,ou
constituirfiliaisou escritórios;
f) Revogar ou alterar quaisquer disposiçõesnormativas
ou deliberações
{,.
baix.adaspor quarquer órgão descentrarizado
da administraçãodo ï
Sindicato,que contrariemdiõposições
desteestatutoç
''i

g) Nomearprocuradores
especiais
para:
9.1) Dar cumprimento ao decidido pela Assembleia Geral
Extraordináriaquanto a dissídioscoletivosna forma
do inciso II do
artigo Bo,supra; ou
g2 )'. Exercer-cargo
de gerência,com atribuiçõesextra-judiciais,que
não integrará os quãdros dos conseriros
u téiã'-'ï;;çË;
6aAlteração do Estatuto Socrbl dó S/ESE.SF
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administrativase gerenciais,podendo,em conjunto com o Diretor
Presidente,ou com o Diretor Vice-Presidente,ou com o Diretor
Administrativoe Financeiro,
assinarcheques,ordensde pagamento,
títulos de crédito, contratos,declaraçõese outros atos que obriguem
a entidadeperanteterceiros.
V.

Por aprovaçãode 2/3 de seus Diretores,entre eles o Diretor Presidentee o
DiretorAdministrativo
e Financeiro:

l ã€D-l

ïË=
@ir

a) Estabelecera política de atuação do SIESE-Spcoïno um todo, para
realizaros seus objetivosestatutáriose para fixar a orientaçãogeral das
atividadesdo'Sindicatoe de suas Delegacias
Seccionais,
deliberandoe
emitindo diretrizessobre todos os assuntosde interessedas associadas
e da administração
da entidade;
b) Prepararo plano anual de trabalho e a cada dois anos, o processo
eleitoral;
c) Regulamentar
o presenteEstatuto,quandonecessário;
d) Regulamentar
as atribuições
regrasatinentesdas Delegacias
Seccionais;
e) Decidir sobre a distribuiçãoeficaz das verbas orçamentáriase a
deàtinaçãode verbasextra-orçamentárias;
.

f) Suspender ou adiar a execução de qualquer ato normativo ou
que haja baixado;
deliberativo
g) Celebrarcontratosde parceriainstitucional;
h) Aplicarpenalidades
extra pecuniárias
às associadas
ou aos ocupantesde
cargoseletivos,e
i) Praticarquaisqueroutros atos não previstosnos incisosprecedentes.

ParágrafoÚnico. As deliberaçõesdo ConselhoDiretor serão aprovadaspor maioria
simples de votos, conforme o quorum exigido neste artigo, lavrando-se ata das
reuniõesrealizadascom o objetivo de atenderaos procedimentosprevistosnos incisos
IVeVdesteartigo.
Artigo 12. O Diretor Presidentetem as seguintesatribuiçõese competências,por si
ou por procuradorespecificamente
constituídopelo ConselhoDiretor:
I.

Representaro Sindicato, ativa e passivamente,em juízo ou fora dele,
perante terceiros, quaisquerrepartiçõespúblicasou autoridadesfederais,
estaduais,municipais,
autarquias,entidadesde economiamista e entidades
paraestatais;

II.

Convocarreuniõesdo ConselhoDiretor, dirigir e supervisionartodos os
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trabalhosda entidadee de seusórgãos;
IIL

Com base nas deliberações
do ConselhoDiretor,admitir,demitir,licenciar,
exonerar funcionários ou assessores; promover e aplicar sanções
cujas
disciplinares
e ainda,definiratribuiçõesde Diretoresou Assessores,
funçõesnão estiveremprevistasneste Estatuto;

ru.

Em conjunto com o Diretor Administrativoe Financeiroou com o Diretor
Vice-Presidente,
emitir, aceitar ou endossarcheques,duplicatas,notas
promissórias
ou qualqueroutro título de crédito,dar quitaçãoou remeter
ordensde pagamento,bem como emitir os títulos necessários
à cobrança
de créditosdo Sindicato,acima do valor mencionadono incisoIII, alínea
"b" do artigo precedente,bem como abrir ou encerrar contas bancárias,
celebrar contratos de empréstimos bancários, contratar aplicações
financeirasou concederqualquertipo de aval ou fiança e ainda, celebrar
contratoscomplementares
ao objetivosocial;

V.

Nomear até 3 (três) associadascom direito a voto, para participaçãoe
deliberação
da diretoria,sob aprovaçãodo ConselhoDiretor;

VI.

Requereros serviçosdo ConselhoFiscal,e

,VII. Exerceroutras funçõesque lhe forem atribuídaspelaAssembleiaGeral.
Parágrafo
único.No exercícioda atribuiçãodefinidano incisoIV desteartigo,o Diretor
Presidenteou o procuradornomeadopelo ConselhoDiretor deverão obter aprovação
do
do mesmoConselhoDiretorpara quaisqueratos que signifiquemcomprometimento
patrimônioda entidade.
Artigo 13. Cabeao DiretorVice-Presidente:
I.

Substituiro DiretorPresidente
sucedendo-o
em suasfaltase impedimentos,
no casode vacânciado cargo,até o final do respectivomandato;

II.

peloPresidente;
que lhe forem designadas
Exerceras demaisatribuições

III,

Assinar, cheques, ordens de pagamento, títulos de crédito, e todo e
qualquerdocumentooutro que importeem responsabilidade
da entidade,1,, r
em conjunto com o Diretor Presidente,com o Diretor Administrativoe.-' ^\
Financeiro,ou com quem estiver por delegaçãocom tais poderes,sob á
aprovaçãodo ConselhoDiretor.

Artigo 14. O ConselhoFiscalcompõe-sede três membrosefetivos,sendo um deleso
DiretorAdministrativoe Financeiro,que o representaperantea entidadesindicale
seusórgãos,e um suplente.
Parágrafoúnico - o diretor suplente poderá participardo conselhofiscal em caso de
vacância,na condiçãode suplente,provisoriamente
até que seja deliberadoem reuni-
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ão do ConselhoDiretor,a substituiçãodefinitivana forma do artigo 23, Parágrafoúnico
desteEstatuto.
Artigo 15, o conselhoFíscaltem as seguintesatribuições
e competências:
I.

Reunir-se,sempre que necessário,e analisarmensalmenteas contas e
balançosdo SIESE-Sp;

II.

Comunicarao DiretorPresidente
a necessidade
de inseriçãode débitosna
dívidaativa, peranteo Ministériodo Trabalho,';

IIL

Elaborare submeterao ConselhoDiretoro orçamentodo exercício;

IV.

Analisar as contas e aplicaçõesde recursos financeirosda entidade,
emitlndo parecer sobre as demonstraçõesfinanceirasdo exercíciofindo,
paraapresentação
pelaAssembleia
e deliberação
Geral;

V.

Lavrar no livro "Afas e Pareceresdo ConselhoFiscal",o resultadodo exame
realizadona forma do incisoprecedente;

VI.

Examinarem qualquertempo, todos os livros e demais documentosda
associaçãoe o estado do caixa, devendo os Diretores fornecer-lhesas
informaçõessolicitadas;

VII. Emitir parecer sobre questões econômico-financeiras
que lhe forem
submetidase sobre a alienaçãoou aplicaçãode recursospertencentesao
'
patrimônioda Entidade;
VIII. Denunciarà AssembleiaGeral as eventuaisirregularidades
apuradasna
escrituração;
IX.

SelecionarContadorpara assessorá-lo
no exercíciode suas competências.

Artigo 16. Cabeao DiretorAdministrativo
e Financeiro
do ConselhoFiscal:
I'

Submeterà pauta as matériasde interessedesseConselhoe representá-lo À
nas reuniõesdo ConselhoDiretor;
i\

II'

Em conjunto com outro Diretor, emitir, aceitar ou endossarcheques,f*'
duplicatas,notas promissóriasou qualquer outro título de crédito, dar
quitaçãoou remeter ordens de pagamento,bem como emitir os títulos
necessáriosà cobrança de créditos do Sindicato, até o valor máximo
mencionado
no incisoIII, alínea"b" do artigo 11;

IIL

Em conjunto com o Diretor Presidente,seu vice ou com um procurador
especial, emitir, aceitar ou endossar cheques, duplicatas, notas
promissórias
ou qualqueroutro título de crédito,dar quitaçãoou remeter
ordens de pagamento,bem como emitir os títulos necessáriosà cobrança
de créditosdo Sindicato,acimado valor máximo mencionadono incÍsoIII,
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alínea"b" do artigo 11 e ainda,abrir ou encerrarcontasbancárias,
celebrar
contratos de empréstimosbancários,contratar aplicaçõesfinanceirasou
concederqualquer tipo de aval ou fiança e ainda, celebrar contratos
complementaresao objetivosocial;
IV.

Administrar o patrimônio da entidade e zelar pela regularidadeda
arrecadação,pelo cumprimentodo orçamentoe pela boa aplicaçãoda
receita;

V.

Superintender
a contabilidade
e apresentarao ConselhoDiretoro balanço
do exercício anterior, bem como o plano orçamentário do exercício
seguinte,que deveráser aprovadopelaAssembleia
Geral.

Artigo 17. Podem ser indicadascomo Conselheiros
de
Consultivospersonalidades
méritoe destaquena comunidade,em númerode até doze Conselheiros,
no máximo,
que serão nomeadaspelo Diretor Presidentesob aprovaçãodo ConselhoDiretor, para
cumprirmandatoconcomitante
ao deste,com a incumbência
de assessorar
o Conselho
Diretor na fixação da política e dos objetivos da entidade, reunindo-se quando
necessário,
a convitedo ConselhoDiretor,cabendoao seu Diretorsubmeterà pautaas
matérias de interesse desse Conselhoe representa-lonas reuniões do Conselho
Diretor.
Artigo 18. A AssembleiaGeral,ficaráincumbidade deliberare nomeardiretoresque
deverãointermediaras relaçõesdo SIESE-SP
laboraisque lhe
com as organizações
correspondam,
tanto na áreada sedequantonas áreasde competência
das Delegacias
que vierema ser criadas.
Seècionais
Artigo 19. Havendo necessidade,o ConselhoDiretor poderá nomear Diretor de
que não terá direitoa voto nas reuniões.
Seccionais,
Artigo 2O. Constitui prerrogativa do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal e do
ConselhoConsultivo,a convocaçãode qualquerassociadaou Diretor para pafticiparde ^
suasreuniõese prestaresclarecimentos.
:\
Artigo 21. As DelegaciasSeccionaisdo SIESE-SPpoderãoassim se intitulardesde1.. .
que, constituídassob personalidadejurídica e com patrimôniopróprios,e aprovando\ *
't'
estatutosque não conflitem com nenhuma disposiçãoou princípiogeral integrantes
desteinstrumento,sejam aprovadaspor deliberaçãodo ConselhoDiretor:
I.

A DelegaciaSeccionalpoderáabrangerum único Municípioou um conjunto
de Municípios
do Estado,atendendoà necessidade
local,vedada,
associativa
a sobreposição
de basesterritoriais;

II.

Dos estatutosdas DelegaciasSeccionaisdeveráconstara submissãodessas
entidadesàs normas do presente Estatuto e às diretrizes emitidas pelo
ConselhoDiretor.

III.

As DelegaciasRegionaisdeverão constituir seus cargos conforme o
organogramadefinidoneste Estatuto.
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Artigo 22. Cabe aos DelegadosSeccionaÍsexÍstentessubmeter à pauta as matérias
de interessede suas DelegaciasSeccionaise reportar-seao ConselhoDiretor.
Artigo 23. Competeaos Diretoresem geral:
I.

Cooperarcom os demaisDiretoresno desempenho
de suasatribuições;

II.

Substituir Diretores,durante sua ausênciaou impedimentos,mediante
{
indicaçãoe determinaçãodo Diretorpresidente;

III.

Exerceras demaisatribuiçõesque lhes forem atribuídaspela Assembleia
Geralou pelo Diretor presidente;

IV.

Facultativamente
convocaro ConselhoFiscal,medianterequerimentode 3
Diretores,

ParágrafoÚnico - sempre que houver renúncia,falecimento,e ou impedimentode
qualquermembro do ConselhoDiretor e ou do Conselhofiscal, os biretores que
compõe o mandato, sempre com o voto do Diretor Presidenteou Vice-presidente
poderá suprir a vacância, nomeando outro diretor integrante do mandato
provisoriamente,
sendo que a substituiçãodefinitivadar-se-á por deliberaçãodo
Conselhodiretor,fixada em reuniãopara este fim.
Artigo 24. É elpressamentevedada e sem nenhum efeito com relaçãoà entidadea
práticade atos, por qualquermembrodo ConselhoDiretor,procuradorou funcionário,
que envolvam obrigaçõesrelativas a negóciosou operaçõesalheias aos objetivos
sociais.

:E_ç19-r_1r:_?9_s_c419_o9
E DO FIEL DESEMPENHODAS ATRIBUIçõES

OOS CARGOS ELETIVOS

Artigo 25' São cargos eletivos sujeitos ao escrutíniosecreto, que iram compor a
diretoriae administração
do SIESE-Sp:
I

L

DiretorPresidente;

II.

DiretorVice-presidente;

III.

DiretorAdministrativoe Financeiro;

IV.

DiretorAssuntosGeraise suplente;

V.

Os dois outros Diretoresdo Conselhofiscal,além do Diretor Administrativo
que o integra.
e Financeiro

'..- i.

I

O início do processo eleitoral dar-se-á no mês de agosto do ano
5 10.
eleitoral,no qual convocar-se-áas associadasa providenciarema insãriçãode suas
chapas.
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É condição essencial para a candidatura que o proponente seja
5 20'
representantelegal de associadaFundadoraou Efetiva e que integre chapa com
indicação
das qualificações
completasdos 6 (seis)candidatos.
A inscriçãode chapa deverá ser registradapelos interessadosperante
5 30.
um dos Cartóriosde Títulose Documentosdo Estadode Sáo paulo, e apresentadona
secretariado SIESE-SP,até o último dia útil do mês de setembrodo'ano eleitoral,
onde deverá ser conferido a eletividadedos candidatos,suas impugnaçõese
d
impedimentos.
Não havendo impedimentodas chapas as mesmas serão divulgadas
5 40.
medianteafixaçãode cópiaautenticadado ato de registro,em localvisível,na sededa
entidade,com antecedênciamínimade 30 dias contadosretroativamenteda realização
do pleito.
O ocupantede cargo eletivo,para candidatar-se,não necessitalicenciar5 50.
se do cargoque ora ocupaou desincompatibilizar-se.
Todos os ocupantesde cargos eletivos poderãocandidatar-seaté uma
5 60.
vez mais para o mesmocargo,consecutivamente,
ou serem reeleitos,alternadamente.
g70'
Os cargoseletivossomentepoderãoser exercidospessoalmente
por um
dos representanteslegais da pessoajurídica associadaFundadoraou Efetiva, nos
termosdefinidosno artigo38.
Na forma do artigo 529, 5 único da CLT, o voto das associadasé
5 Bo'
obrigatório.
São ine^legíveìs
5 90.
os representanteslegaisde associadas,além das regras
esculpiano artigo530 da CLT,os candidatos
que:
a) Criminalmentecondenadosou comercialmente
inidôneos,a critério do
ConselhoDiretor;
b) Que estejam privadosdos seusdireitospolíticos;

\,,

c) Que estejam em atraso com suas contribuições
sindicaisdeterminadas
^,',
em Lei ou pelaAssembleia
Geral,ou
d) Cujos direitos sociaisestejam suspensosao tempo estabelecidopara a
inscriçãode suaschapasnas eleições.
Artigo 26. São regrasmínimasdo processoeleitoral:
a) somente poderão concorrer aos cargos de diretorias as associadas
fundadorase efetivasque estejamquitescom suas obrigaçõessindicais;
b) somente poderão votar nas eleições, as associadasfundadoras e
efetivas,que estejamquitescom suasobrigaçõessindicais;
6a Alteração do Estatuto Sociat do S/ESE-SP
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chapasserãofeitasaté começo
c) As decisõesrelativasas impugnações'de
de outubrodo ano de eleição,onde se dará a oportunidadedas chapas
oportunizando-as
inscritase impugnadasretificaremo quantonecessário
a participaremdo processoeleitoral.
d) A votaçãoda eleiçãodeverá ocorrer no mês de novembrodo ano de
eleição;
a
e) A posseda chapaeleitase dará em 1o de janeiro do eno subsequente
eleição.
Caberá ao conselhodiretor apreciar e decidir sobre a validadedas
5 10.
chapasinscritas,bem como comunicarsuas decisõesaté 10 de outubro, no caso de
impugnações.
A comunicação
das decisõesdo ConselhoDiretorrelativoa impugnações
5 20.
de chapas,dar-se-á por e-mail, correiose publicaçãono quadro de aviso de sua
secretaria.
A possibilidade
de retificação
das chapasimpugnadasdescritana "aliena
5 30.
"d" deveráocorreraté o últimodia do mês de outubrodo ano da eleição.
Artigo 27, O pleito obedeceráao sistemade votaçãodireta, através de cédulaúnica,
pelaentidade,nelaconstandoo
paragarantiada inviolabilidade
do voto, confeccionada
nome dos candidatos,pela ordem de inscrição,com um quadrado,dentro do qual o
associado
eleitorassinalaráum "X" na chapaescolhida.
5 10.

Não poderávotar o representantelegalda associadaque for inelegível.

Proceder-se-á
à votaçãoem sessãode seis horas contínuasde duração,
5 20.
permitindo-seo voto, por escrutíniosecreto,na sede do Sindicatoe nos endereçosde
suasdelegacias.
ao término do prazo estipuladopara a votação
Concomitantemente
5 30.
prevista no parágrafo precedente,instalar-se-á,em Assembleiaeleitoral pública e
permanente,na sede do Sindicato,a mesa apuradora,para a qual serão enviadas,
imediatamente,pelos presidentesdas mesascoletoras,as urnas receptorase as atas
respectivas.
A critériode 3 Diretoresou de 20o/odas associadassediadase presentes
de mesaapuradorasupletiva
em cadaunidadede votação,seráfacultadaa designação
pleito
que
peculiaridades
a
exigirem.
ou
conveniências
do
as
sempre

s 40.

i"J

;(1

5 50.

/\

Ao Diretor Presidente,em casode empate,caberáo voto de desempate. ' /

Aplicar-se-á,subsidiariamente,
o CódigoEleitoralem vigor, bem como
5 60.
nos artigos529 "usque"539 da CLT.
das regrasesculpidas
Artigo 28. Os cargoseletivosprevistosnesteEstatutonão serãoremunerados.
6a Alteração do Estatuto Social do SIESE-SP
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Artigo 29. Os Diretorese suplenteseleitostomarão posseno dia 1o de janeiro do ano
subsequente,
tendo seus mandatoso termo final no dia 31 de dezembrodo ano de
encerramentodo biênioadministrativo.
ção IV - DOS DIREITOS E DEVERES DAS ASSOCIADAS

Artigo 3O. São direitos das associadas,desde que estejam em dia com suas
contribuições:
{
I.

A partir da efetivação,votar e ter votadosos seus representantespara os
cargoseletivos;-

II.

Participar
das atividadesregularesdo Sindicato;

IIL

Requerer ao Diretor Presidente,quando necessário,a convocaçãoda
Assembleia
GeralExtraordinária;

IV.

Sugerir medidas que julguem de interessedo Sindicatoou do quadro
social;

V.

Solicitar reconsideraçãoe recorrer das penalidadesque lhes sejam
impo.stas;

VI.

Recorrerde atos que julguem lesivosaos interessesdo Sindicatoou aos
seuspróprios;

VII. Usufruir dos benefíciosestabelecidosneste Estatuto ou pela Assembleia
Geral;
VIII. Assistir às reuniões dos órgãos diretivos, na forma estabelecidanos
regimentosinternos,
Artigo 31. Sãodeveresdas associadas:
I.

Cumprir,prestigiare fazercumpriras disposições
estatutárias,regimentais
e administrativas,
as deliberações
das Assembleias,
as decisõese os atos
normativosexpedidospelo ConselhoDiretor, bem como as decisõese os
atos normativosexpedidosregularmenteemitidas por qualquer órgão da
Administração,
dentrode sua competência;

II'

Pagarcom pontualidade
as contribuições
fixadaspelaAssembleia
Geral;

III'

Abster-se de usar o nome do Sindicato para fins não previstos nestd
I
i
Estatuto;
i
Compareceràs reuniões e prestar os esclarecimentosque lhes sejam *
"
solicitadospelosConselhosDiretor,Fiscalou Consultivo;

IV.
v.

l.

compareceràs assembleias,participandodos trabalhos,na forma das
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disposições
estatutáriase regulamentares;
VL

Promovero Sindicato,atravésda sua atuaçãona comunidade;

VII. Manter o espíritoassociativoe a disposiçãoao debate institucional
q ualquercircunstância.

v - Do pRlnruôNro,'p4 ARREcADaçÃoe

DE.RECURSOS

Artigo 32. Integrarãoo patrimôniodo Sindicatotodos os bens móveis e imóveis,
materiaise imateriais,corpóreosou incorpóreos,suscetíveisde avaliaçãopecuniária
ou de exploraçãoeconômica,eu€ integrem ou venham a integrar seu acervo, como
resultadode:
a) Contribuições
sindicaisincidentessobre o capitalsocialdas associadas,
na forma da Lei;
b) Todos os créditos especiais,suplementaresou complemenrares
que
venhama ser fixadosem Assembleia
Geral;
c) Taxase emolumentoscobradosdas associadaspor serviçosespecíficos;
d) Rendas provenientesda promoção de seminários, cursos, palestras,
feiras, publicações,publicidades,assessorias,consultoriasou afins,
pelaentidade;
desenvolvidas
e) Receitasprovenientes
de exploração
econômicade benspatrimoniais;
f) Doações, subvenções,auxílios, contribuiçõesou legados de pessoas
físicasou jurídicas,de direitopúblicoou privado;
g) Verbasde patrocínio;
{
Ì ì\ ,

h) Outras receitas, ainda que não especificadas,mas decor'rentesdo
exercíciodireto ou indiretodas atividadesdefinidassupra como objetivos
sindicais.
Artigo 33. A contribuiçãosindicaltem naturezatributária,e desde que previa e
expressamenteautorizadaspelas associadas,poderãona forma dos artigos Bo, IV e
149 da ConstituiçãoFederal,2L7, I do CódigoTributárioNacionale 578 a 610, da
Consolidação
das Leisdo Trabalho,seremcobradasprecedidada publicação
de editais,
durantetrês dias, no jornal de maior circulação
no Estadode São Paulo,com dez dias
de antecedência
desdea últimapublicação
até a data de vencimento.

J

í\,
!1
i

/*'J
i

Artigo 34. A arrecadaçãoserá aplicada na forma do orçamento aprovado pela
Assembleia
Geral,que atenderáaos itensenumerados
no artigo 592,I da CLT:
a) Assistênciatécnicae jurídica;
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b) Celebraçãode convêniosde assistènciamédica,dentária,hospitalare
farmacêutica;
e financeiros;
de estudoseconômicos
c) Realização
d) Agênciasde colocação;
e) Cooperativas;
f) Bibliotecas;
g) Creches;
h) Congressose conferências;
i) Medidasde divulgaçãocomerciale industrialno país e no estrangeiro,
bem como outras tendentes a incentivar e aperfeiçoar a produção
nacional;
j) Feirase exposições;
k) Prevençãode acidentesdo trabalhoe
l) Finalidades
desportivas.
de
O Sindicatodestinaráa alíquotaprevistaem lei para a ContaEspecial
51 0 .
Empregoe Salário.
O Sindicatopoderádestinar até 2oo/oda arrecadaçãoao custeiode suas
5 20.
na forma do parágrafo primeiro do art. 592 da
administrativas,
atividades
Leis
Trabalho.
das
do
Consolidação
SEçÃO VI - DAS PENALIDADES

:i,"

..,.

estarãosujeitasàs seguintespenalidades:
Artigo 35. As associadas
I.

autorizada,mas que
sindicalque foi previae expressamente
A contribuição
foi recolhidafora do prazo designadoestará sujeita à multa de 10o/onos
trinta primeirosdias, com o adicionalde 2o/opor mês subsequentede
atraso,além de juros de mora de Io/oào mês e correçãomonetária,ficando
nessecaso a infratora isenta de outra penalidade,na forma do artigo 608
das Leisdo Trabalho;
',t
da Consolidação

II.

Em razãode infraçãoa qualquernorma deste Estatuto:
a) Advertênciae censurapessoalou escrita;
b) Suspensão
de direitossociaispor até 90 dias;
do quadrosocial;
c) Exclusão
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d) Destituição
de cargoeletivoou de nomeação.
III.

Perderáo mandatoeletivoou de nomeaçãoo ocupantede cargoou função
gue a ele renunciar,ou aqueleque:
que importena suspensão
a) Sofrerpenalidade
dos seusdireitossociais;
b) Praticaratos atentatóriosà moral pública,aos bons costumes,ou contra
*
o patrimôniosocialdo Sindicato;
c) Pratlcarato incompatívelcom a função ou cargo para que foi eleito ou
nomeado,conformese apureem sindicância
interna.

O Sindicatopromoveráa cobrançajudicialdas contribuições
em atraso,
medianteação executiva,valendo como título da dívida a certidãoexpedidapelas
autoridades
regionaisdo Ministériodo Trabalhona forma do art. 606 da Consolidação
das Leisdo Trabalho.

s 10.

A aplicaçãodas demaispenalidades
será decididapelo ConselhoDiretor,
5 20.
que votará a aplicaçãodaquela mais apropriadaao caso, de acordo com a sua
valoraçãoda natureza,gravidadeou intensidadeou reincidênciada associadana
transgressão,por ação ou omissão, e os antecedentesda associada,a quem se
resguardaráo direito à ampla defesa mediante remessade notificaçãoextrajudicial,
com antecedência
mínimade 10 diasda reuniãodecisória.
SECÃO VII - DOS RECURSOS.

Artigo 36. Caberárecursoordináriode todosos atos decisórios
de qualquerInstância
que
da Administraçãodo Sindicato
tendam a prejudicarinteressesindividuaisde
associadaou os da categoria,
para o recursoordinárioque a recorrente
E condiçãode admissibilidade
5 10.
estejaem dia com suas contribuiçõese que o recursoseja apresentadopor escrito,€ffi .
15 dias contadosda ciênciado ato pela recorrente.
O recurso ordinárioserá dirigido à Instânciaimediatamentesuperior
5 20.
àquelaque praticouo ato impugnado,na ordem previstano artigo 50 deste Estatuto.
Artigo 37. Caberá recurso extraordináriodas decisõesdenegatóriasemitidas pela Ì
Instânciacompetentepara julgar o recursoordinário,cumprindoseu julgamentoà \
pauta da próximaAssembleiaGeral, Ordináriaou Extraordinária,
podendoesta ser. 1
convocadaa requerimentoda associadaem defesa,desdeque as circunstâncias
sejamN
de tal naturezaque o autorizem,a critériodo ConselhoDiretor,por maioriaabsolutaì
l
de votos.
ParágrafoÚnico: Além das condiçõesde admissibilidade
do recurso ordinário,o
prequestionamentoé condição suplementar de admissibilidadeao recurso
extraordinário.
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se dividemem:
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Artigo 38, As associadas
I.

Fundadoras;
Associadas

II.

AssociadasTitulares;

IIL

Associadasefetivas,e

IV.

Beneméritas.
Associadas

g 10.
são empresasque, tendo participadode pelo
Fundadoras
As Associadas
comprovemo recolhimento
do SIESE-SP,
de constituição
menosuma das assembleias
espontâneaparaformaçãodo Sindicato,o que lhesasseguraráisenção
da contribuição
da Taxa de AdesàoSindicaì;terão ainda direito ao voto, à candidaturaeletiva e à
de assembleias.
convocação
g20.
Titularesas empresasque efetivaremo recolhimento
SerãoAssociadas
do SIESEassociativas
as contribuições
ãa Taxa de AdesãoSindicale, mensalmente,
para
Efetiva,
Associada
categoria
sua
mudança
de
Sp, sendo-lhesfacultadaa opçãode
sindicato.
ao
contribuição
após02 (dois)anosde filiaçãoe
Serão AssociadasEfetivas aquelas AssociadasTitulares QU€, tendo
S 30.
ãontribuídoregularmentecom o Sindicatodentro das prerrogativasde Associada
Titular durante 02 (dois) anos ininterruptos,manifestema opção mencionadano
parágrafoprecedentee efetuem o recolhimentoda Taxa de Efetivação,conquistando
assimos direitosao voto, à candidaturaeletivae à convocaçãode assembleias'
g 40.
As AssociadasBeneméritasserão as pessoasfísicase/ou jurídicasque,
por relevantestrabalhos e comprovadosempenhos em prol da categoria, sejam
destetítulo honorário,que se concederápor aprovaçãogeral do Conselho
merecedores
Diretordo SIESE-SP;as AssociadasBeneméritas,salvose já forem efetivas,não terão
direito ao voto, à candidaturaeletiva ou à convocaçãode assembleias,mas ficarão
isentasdas Taxas de Adesão e de Efetivaçãoe da ContribuiçãoAssistencial,muito
Sindicalanual,casopertençamda Contribuição
emboradevamefetuaro recolhimento
à categoria.
Artigo 39 - A admissão,demissãoou exclusãode associadas,será reguladopelo
dispõstonesta seção,bem como obedecendoa todas as normas do presenteestatuto
Geral'
e aindaao que for deliberadoem Assembleia
Artigo 40. A admissãoocorrerámediantea apresentaçãode ficha de inscrição,coÍfr"'',..i
que após seu protocolono sindicato,será apreciadoo pedidode
dadol da associada,
admissão,na primeirareuniãodo conselhodiretor'
Artigo 41. Aprovadaa ficha de inscrição,a associadaserá comunicadada decisãoda
do sindicato,devendoentãoter
diretãriae passaráa figurar no quadrode associadas
neste Estatuto.
normas
estabelecidas
conforme
e
obrigações
seusdireitos
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Toda e qualquer associada,ingressante,efetiva e fundadora, deverá
5 10.
recolhera contribuição
associativa
necessária
a manutenção
do sIESE-Sp.
g 20.
É dever de toda e qualquerassociada,manter seus cadastrosem dia
com o SIESE-SP,sendo eles: denominaçãosocial,CNPJ,endereçofísico,endereço
eletrônico,qualificaçãodos sócios,telefones,entre outros. Na falta ãeste cadastroseiá
utilizadoas informaçõesconstantesna ficha cadastralmantido na ReceitaFederale na
JuntaComercialcomo o correto,válidoe regular.
*
Artigo 42. O desligamentoassociativosindicalrealizadopor vontade da associada,
que não poderáser negada,dar-se-áunicamentea seu pedido,e será requeridaao
Presidentedo ConselhoDiretor, sendo por esta apresentadana próxima reunião do
conselhoDiretor,e será registradana ficha de matriculadada associada.
A demissãoserá efetivadadesde que a associadaesteja em dias com
5 10.
suasobrigações
e contribuições
fixadaspelaAssembleia
Geral
As associadas
de qualquerclasseque promoveremcom o desligamento
5 20.
associativojunto ao SIESE-SP, e que quiseremvoltar a se associar,deverãó passar
novamentepor todo o processode admissãodas associadastitulares, não sendo
reconhecido
sua condiçãoanterior,aindaque fundadora,efetivaou benemérita.
Artigo 43. Ocoireráa demissãomotivadada associada,quandoocorrera infraçãoda
Lei, deste Estatuto ou do RegimentoInterno, e ocorrerá por decisão do Conselho
Diretor,ou da Assembleiageral, sendoque os motivosque a determinaramdeverão
constarna ficha de registroda associada.
510

o conselhoDiretor,também,poderáexcluirqualquerassociada,
que;
a) Divulgarinformaçõesrelevantes,sigilosasou inverídicas
sobreo SIESESP,que possamocasionarprejuízosas atividadesda entidadesindical.
b) Depoisde notificado,voltar a infringirdisposições
da Lei, do Estatutoou
do RegimentoInterno do sindicatoe das deliberaçõesda Assembleia
Geral.

Cópia da decisãoda exclusãoserá remetida a associada,por processo
520
que comprove as datas de remessa e do recebimento, ou por edital, q u a n d o
desconhecido
o endereçoda associada,
e no prazode 30 (trinta) dias,
A associadaexcluída,poderá,dentro do prazoestabelecidopara recurso,
5 30.
constantesdeste Estatuto,contadosda data do recebimentoda notificação,interpor
recurso que terá efeito suspensivo,até a sua apreciaçãoe deliberaçãoperante
Assembleia
Geral.

Artigo 44. As contribuições
das empresassindicalizadas
consistirãona aplicaçãodas
mesmasalíquotasdisciplinadas
em lei para a contribuição
sindical,e serã'opréstadas
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ao Sindicatoa título de créditosespeciais.
Artigo 45. Todosos valorese contribuiçõesmencionadosneste Estatutodeverãoser
atualizadossegundo os mesmos critérios empregadospara a correção dos débitos
federais.
Artigo 46. Objetivando a formação de uma futura Federação,fica facultado às
representaçõesda categoria em outros Estados dirigir ao Diretor Presidente
à
requerimentos
de adesãoao presenteEstatuto,ficandosua integraçãocondicionada
para
aprovaçãode AssembleiaGeralExtraordinária
convocadapelo DiretorPresidente
essefim.
Ocorrendoaprovaçãoda integraçãopela AssembleiaExtraordinária,as
51 0 .
representações
da categoria em outros Estadosdeverão constituir-seem entidades
autônomas,com patrimônio próprio, mediante o registro em cartório de Títulos e
Documentos
das Comarcasonde estejamsediadas,de Estatutocomum ao SIESE-SP,
junto ao Ministério
seguidode cadastramento
do Trabalho,na forma da Leiem vigor.
A partir da integração,todos os atos tendentesà constituiçãode uma
520.
Federaçãodeverãoser decididosem comum pelosConselhosDiretoresEstaduais,sob
condiçãode ratificaçãopor AssembleiaGeral Extraordináriaconvocadaespecialmente
para esse fim, para a qual serão convocadastodas as associadasda representação
integrada.
Artigo 47. Não haverá intervençãopelo ConselhoDiretor em qualquer órgão do
Seccionais,
Sindicatoou nas suasDelegacias
senãopara:
I.

Mantera unidadeda entidade;

II.

Coibira corrupção;

III.
IV.

JT

Assegurar o princípio da temporalidadedo mandato eletivo e sua
,'ì/\ \
renovação;
Assegurara normalidadee a continuidadeadministrativados órgãos
normativose executivos;

J\

/k)

r

ou as normasestatutárias
continuadaas legislações
Coibira desobediência
ou regimentais,ou
*...
':'
W. Suprirvacânciasresultantesde renúnciaou ausênciapor mais de 30 dias
de ocupantesde cargosdiretivosem qualquerInstância.
C_ i
que
fatos
a
determinem
dos
A
intervenção
será
cabível
apuração
após
51o.
em processoadministrativoregular, presidido pelo ConselhoDiretor e votada por
maioriaabsolutados seus integrantes.
V.

r1

A intervençãopoderá perdurar pelo prazo máximo de noventa dias,
52o.
dentro do qual deverá ser convocadaAssembleiaGeral Extraordináriapara pôr termo
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