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Sindicato das Indústrias de Rochas
Ornamentais do Estado de Goiás

SINDICATO DAS INDÚSTRIASDE ROCHASORNAMENTAIS DO ESTADO
DE GOIÁS - SINDIROCHAS/GO

ESTATUTOSOCIAL

CAPíTULO I
Da Constituição e da Finalidade

Artigo 1º - O Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais do Estado de Goiás -
SIMAGRAN/GO, CNPJ04.735.483/0001-23 com sede e foro na Rua 200, Qd. 67-C, lT 1/6 nº
1.121 Ed. Pedro Alves de Oliveira, Setor leste Vila 'Nova, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
- CEP: 74645-230, é constituído para fins de estudo, coordenação, defesa e representação
legal da categoria da indústria de rochas ornamentais e de revestimento com base territorial
no Estado de Goiás, e terá duração indeterminada. Parágrafo 1º - Também poderão ser
admitidas na categoria representada pelo Sindicato as empresas que exercem atividades afins,
caso não haja Sindicato da respectiva categoria ou similar. Parágrafo 2º - Integram a categoria
econômica representada pelo Sindicato as Indústrias de Rochas Ornamentais, conforme a
Classificação Nacional das Atividades Econômicas - CNAE, assim disposta:
Código Denominação
0899-1/02 Extração de quartzo
0810-0/01 Extração de ardósia e beneficiamento

associado
0810-0/02 Extração de granito e beneficiamento

associado
0810-0/03 Extração de mármores e beneficiamento

associado
0810-0/09 Extração de bassalto e beneficiamento

associado
0810-0/99 Extração e britamento de pedras e outros

materiais para construção e beneficiamento
associado

2391-5/03 Aparelhamento de placas e execução de
trabalho em mármore, granito, ardósia e
outras pedras.

Artigo 2º - São prerrogativas do Sindicato: a) representar perante as autoridades administrativas
e judiciárias, judicial ou extrajudicialmente, ativa e passivamente, os interesses da categoria e os
interesses individuais e coletivos de seus associados; b) celebrar acordos, convenções e contratos
coletivos de trabalho, representando todos seus filiados, em conjunto ou individualmente em função
dos interesses e da atividade exercida, podendo, ainda, delegar poderes para que seus filiados

~

Ciara Alv~~&Q 1.1211º andar, 5119 - Edifício Pedro Alves de Oliveira, Leste Vila Nova CEP: 74615-230 Golânla-G
Advogadà Fone: (62) 3225-9889 www.simagrancom.br e-mail: simagran@sistemafieg.org.br

B - GO 34 715 ~~~s;:::::-



, .

Sindicato das Indústrias de Rochas
Ornamentais do Estado de Goiás

representem suas empresas diretamente nas negociações, caso em que agirá como assistente;
c) eleger ou designar representantes da categoria; d) colaborar como órgão técnico e
consultivo no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a categoria
representada; e) firmar contratos para prestação de serviços jurídicos e outros de que possa
dispor; f) impetrar mandado de injunção e mandado de segurança coletivo;
g) colaborar e defender a solidariedade entre os povos, buscando a paz social e o
desenvolvimento em todo o mundo; h) lutar pela defesa das liberdades individuais e coletivas
e pelos direitos fundamentais do homem; i) colaborar com o Estado visando à consecução dos
interesses nacionais; j) estabelecer contribuições a todos aqueles que participem da categoria,
de acordo com as decisões tomadas em assembléias gerais, especificamente convocadas para
esse fim, com base nos termos do artigo 513, alínea "e", da Consolidação das Leis do Trabalho
e artigo 8º, item IV,da Constituição Federal, as mensalidades de seus associados e outras de
interesse da categoria; k) promover e incentivar com recursos próprios, subvenções ou
através de entidades especializadas, congressos, conferências, palestras, seminários,
treinamentos e cursos relacionados com o interesse da categoria; e I) Promover a formação
técnica da mão-de-obra, podendo firmar para tal fim, convênios com entidades e órgãos
especializados em formação profissional, objetivando o aprimoramento da mão-de-obra do
setor; m) Editar informativos periódicos a respeito dos assuntos de interesse do setor. Artigo
3° - São deveres do Sindicato: a) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da
solidariedade e da paz social; b) manter serviços de assessoria jurídica para os associados; c)
promover, encaminhar e incrementar as negociações coletivas de trabalho; Artigo 4° - São
condições para funcionamento do Sindicato: a) a observância das leis e dos princípios de moral
e compreensão dos deveres cívicos; b) abstenção de qualquer propaganda, não somente de
doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses nacionais, mas também de
candidatura a cargos eletivos estranhos ao Sindicato; c) inexistência do exercício de cargos
eletivos cumulativamente com os empregos remunerados pelo Sindicato ou por entidade de
grau superior; d) gratuidade do exercício do cargo eletivo; e
e) não permitir a cessão gratuita ou remunerada de sua sede à entidade de índole político-
partidária. CAPíTULO/I - Da duração e extinção - Artigo 52 - O prazo de duração do Sindicato
é indeterminado. PARÁGRAFOÚNICO:Embora de duração indeterminada, poderá o Sindicato ~"O-.o

ser dissolvido por decisão da Assembleia Geral, extraordinariamente convocada para este fim, ~
S:Je na qual compareçam pelo menos 2/3 (dois terços) de seus associados. CAPíTULO11I- Da

Admissão, Dos Direitos e Deveres dos Associados - Artigo 6º - A toda empresa que participe "t5
li:

da categoria representada pelo Sindicato, inclusive os casos previstos no parágrafo 1º, do
artigo 1º, desde que satisfaça as exigências legais, assiste o direito de ser admitida no Sindicato
como associada, salvo caso de inidoneidade devidamente comprovada. Parágrafo primeiro:
No caso de a admissão ser recusada por motivo de falta de idoneidade devidamente ;
comprovada, caberá recurso da interessada para a Assembleia Geral. Parágrafo segundo: O
pedido de associação da empresa deverá ser feito pelo Representante Legal que comprove
ser titular sócio ou diretor constante no Contrato Social da empresa. Artigo 72 - São empresas
associadas todas as empresas com atividade ligadas à categoria econômica do Sindicato que,
voluntariamente, se associarem, com direito à utilização dos produtos e serviços oferecidos
pelo Sindicato e a participação da vida política da Entidade, podendo votar e ser votado para
os cargos de direção. PARÁGRAFOÚNICO: As empresas associadas, além das contribuições
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anuais, recolhem ao Sindicato uma mensalidade, cujo valor é baseado no valor decidido em
assembleia). Artigo 82 - São empresas filiadas todas as empresas com atividade ligadas à
categoria econômica do Sindicato que, independente de solicitação de associação tem direito
a serem representadas perante as atividades administrativas, judiciárias e ao Sindicato dos
Trabalhadores, sendo-Ihes vetado, contudo, o exercício de qualquer direito político na
Entidade, o qual somente será possível após a associação. Artigo 92 - O pedido de associação
da empresa deverá ser preenchido conforme documentação enviada para o Sindicato e
assinado pelos Representantes legais que comprovem serem titulares sócios ou diretores
constantes do Contrato Social da empresa; Artigo 102 - Dividem-se os associados em: 12

Fundadores: aqueles que tenham participado da Assembleia Geral de fundação do Sindicato;
2º Efetivos: aqueles que apresentarem seu pedido de admissão instruído com os seguintes
documentos: a) Contrato Social da Empresa, ou prova de atividade, mediante certificado de
registro do comércio ou repartição arrecadadora; b) Ficha de qualificação completa de cada
sócio ou administrador da firma ou empresa; 3º Beneméritos: aqueles integrantes da
categoria que tiverem prestado relevantes serviços ao Sindicato, tais como: a) promovido à
solidariedade da classe e dos Sindicatos -e Entidades do Grupo; b) concorrido para o
desenvolvimento do patrimônio do Sindicato, mediante doações e legados; c) manifestado
alto espírito de colaboração para com os poderes públicos, as instituições democráticas, o
Sindicato e os integrantes da categoria. Artigo 112 - São direitos dos associados: a) tomar
parte, votar e serem votados nas Assembleias Gerais, na conformidade com este Estatuto;
b) requerer, com número de associados superior a 1/5 (um quinto), a convocação da
Assembleia Geral Extraordinária, justificando-a; c) gozar dos serviços, benefícios e assistências
patrocinados pelo Sindicato. Parágrafo 12 - Os direitos dos associados são intransferíveis.
Parágrafo 22 - Perderá seus direitos o associado que, por qualquer motivo, deixar
definitivamente de exercer as atividades previstas no artigo 52 do Estatuto. Artigo 122 - De
todo ato lesivo de direito ou contrário a este Estatuto emanado da Diretoria ou da Assembleia
Geral poderá o associado recorrer dentro de 30 (trinta) dias, para a Assembléia Geral e
autoridade competente. Artigo 132 - São deveres dos associados: a) pagar pontualmente as
suas parcelas de contribuições e mensalidades que forem atribuídas pela Diretoria e
referendadas pela Assembleia Geral; b) comparecer às assembleias gerais e acatar suas
decisões; c) bem desempenhar o cargo para que for eleito e no qual tenha sido investido;
d) prestigiar o Sindicato por todos os meios ao seu alcance e propagar o espírito associativo
entre os elementos de sua categoria econômica; e) comparecer a sessões cívicas
comemorativas das datas e festas nacionais realizadas na sede social ou convocação do
Sindicato; f) não tomar deliberações que afetem os interesses da categoria, sem a participação

cc
do Sindicato; g) respeitar, em tudo, a lei e acatar as autoridades constituídas; e h) cumprir o ~

.""presente Estatuto. Artigo 142 - Os associados estão sujeitos às penalidades de suspensão e 2E
eliminação do quadro social, quando cometerem desrespeito ao Estatuto e decisões do I
Sindicato. Parágrafo 12 - Serão suspensos dos direitos de associados: a) os que não
comparecerem a 03 (três) assembleias gerais consecutivas, sem justa causa; b) os que
desacatarem as decisões das assembleias gerais ou da Diretoria. Parágrafo 22 - Serão
eliminados do quadro social os associados: a) que, por má conduta, espírito de discórdia ou
falta cometida contra o patrimônio moral ou material do Sindicato, se constituirem em

~
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elementos nocivos à entidade; b) que, sem motivo justificado, se atrasarem por mais de 03
(três) meses no pagamento de suas obrigações com a tesouraria da entidade. Parágrafo 32 -

As penalidades serão impostas pela Diretoria através de Assembleia Geral especialmente
convocada para esse fim. Parágrafo 42 - À aplicação das penalidades, sob pena de nulidade,
deverá preceder a audiência do associado, o qual deverá aduzir por escrito a sua defesa no
prazo de 08 (oito) dias contados do recebimento da notificação. Paragrafo 52 - Vencido o
prazo acima, será considerado nula toda e qualquer defesa apresentada pelo Associado;
Parágrafo 62 - Da penalidade imposta caberão recursos à Diretoria ou à Assembleia Geral, que
poderá designar a comissão de ética para analisar o ocorrido, podendo ser proposta a
penalidade à Assembleia Geral. Artigo 152 - Os associados que tenham sido eliminados do
quadro social poderão reingressar no Sindicato, desde que se habilitem a juízo da Assembleia
Geral, cuja votação será realizada por escrutínio secreto e que tenham liquidado seus débitos
quando se tratar de atraso de pagamento. Parágrafo único - Na hipótese de readmissão de
que trata este artigo, o associado receberá novo número de matrícula para contagem de
tempo associado. CAPíTULO IV - Das Eleições -' Artigo 162 - As eleições processar-se-ão de
acordo com o Estatuto aprovado em Assembleia Geral ou normas em vigor à época da
realização das mesmas. CAPíTULO V - Das Assembleias Gerais - Artigo 172 - As assembleias
gerais são soberanas nas resoluções não contrárias às leis vigentes e a este Estatuto; suas
deliberações serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes, salvo as exceções
contidas no presente Estatuto. Parágrafo 12 - Quando a Assembleia Geral não puder funcionar
em primeira convocação, será convocada outra uma hora depois, a qual poderá ser realizar
com qualquer número, salvo casos previstos no presente Estatuto. Parágrafo 22 - As
assembleias gerais serão convocadas, através de Edital de convocação publicado com
antecedência de no mínimo, 03 (três) dias, em jornal de circulação na base territorial do
Sindicato ou no Diário Oficial do Estado de Goiás. Artigo 182 - Realizar-se-ão as assembleias
gerais extraordinárias: a) quando o Diretor Presidente ou a maioria da Diretoria ou do
Conselho Fiscal julgar conveniente; b) a requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados em
gozo dos seus direitos sociais, os quais especificarão o motivo da convocação, conforme este $

Ri
Estatuto. Artigo 192 - À convocação da Assembleia Geral Extraordinária, quando feita pela ~
maioria da Diretoria, pelo Conselho Fiscal ou pelos associados, não poderá opor-se o Diretor .....
Presidente do Sindicato, que terá de promover sua realização dentro de 15 (quinze) dias, .t
contados da entrega do requerimento na Secretaria. Parágrafo 12 - Na falta de convocação ~
pelo Diretor Presidente, fá-Io-ão, expirado o prazo marcado neste artigo, aqueles que a ~
deliberarem realizar. Parágrafo 22 - Deverá comparecer à respectiva reunião, sob pena de ~
nulidade da mesma, a maioria dos que a promoveram. Artigo 202 - As assembleias gerais !I
extraordinárias somente poderão tratar dos assuntos para que forem convocadas. Artigo 212
- As assembleias gerais ordinárias serão realizadas 02 (duas) vezes por ano. A primeira até o
último dia do mês de junho, que apreciará o balanço financeiro e as contas da Diretoria do
exercício anterior; a segunda será realizada até o último dia do mês de novembro e será
destinada à apreciação da previsão orçamentária para o exercício seguinte, bem como, se
necessário, retificação do orçamento de exercício. CAPíTULO VI - Da Administração e Do
Mandato - Artigo 222 - O Sindicato será administrado por uma Diretoria composta de 06 (seis)
membros, entre titulares e suplentes e terá mandato de 04 (quatro) anos, assim discriminada:
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a) Presidente; b) 1º Vice-presidente; c)1º Direter Secretário: d)2º Direter Secretério: e)1º

Direter Tesoureiro: f) 22 Direter Tesoureiro. Artigo 23º - Compete à Direteria: a) dirigir e

Sindicato. de acordo cem as normas legais pertinentes e e disposto neste estatuto' e

administrar e patrimônio. social e promover e bem-estar geral dos associados e da categoria

ecenômica representada; b) elaborar e regimento. interne dos serviçes necessários ao.

desempenhe das atribuições de Sindicato: c) cumprir e fazer as normas legais e estatutárias,

bem corno as decisões das autoridades cempetentes; d) cumprir e fazer cumprir as decisões

das assembleias gerais e regimento' de Sindicato: e) aplicar as penalidades, conforme previstas

neste estatuto, respeitades os cases de cempetência da Assembleia Geral; f) reunir-se,

erdinariamente, uma vez por mês e, extraerdinariamente, sempre que for convocada pele

Direter Presidente eu pela maioria de seus membros. Artigo 24º - Compete ao. Direter

Presidente: representar e Sindicato. perante as' autoridades administrativas eu judiciárias,

podendo, neste último. case, delegar poderes; a) convocar as reuniões de Diretoria,

presidinde-as; b) convocar e instalar a Assembleia Geral; c) ordenar as despesas autorizadas

no. orçamento eu em créditos adicienais e assinar, juntamente cem e Direter Tesoureiro, os

cheques de responsabilidade de Stndlcato: d) assinar as atas de reuniões, a previsão.

erçamentária, prestação. de contas e todos os demais documentos que dependem de sua

assinatura, bem ainda rubricarem es livres da secretaria e da tesouraria: e) admitir os

empregades de Sindicato, fixando-Ihes os salários conforme as necessidades do serviço, e cem

e referende da Assembleia Geral; f) desempenhar bem as atribuições de cargo. para o qual foi

eleito; g) não tomar deliberações de interesses da categoria sem prévia autorização da

Direteria eu da Assembleia Geral, conforme e case; h) cumprir e fazer cumprir às deliberações

da Direteria e da Assembleia Geral. Artigo 252 - Compete ao. Diretor 10 Vice-Presidente,

Substituir e Diretor Presidente em suas faltas e impedimentes legais, bem assim desincumbir-

se dos encargos que lhe ferem atribuídes pele Direter Presidente. Artigo 26º - Compete ao. cc
"0

Diretor 10 Secretárlo: a) preparar a correspondência de Sindicato: b) ter sob sua guarda e ~~
~

arquive de Sindicato: c) redigir e ler as atas das reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral; .-
d) manter escriturado. em dia e livre de registre de associados. Parágrafo único - Compete ao. .t

co
Diretor r Secretário. substituir e Diretor 10 Secretário em faltas e impedimentes legais. Artigo "'co

~27º - Cempete ao. Direter 10 Tesoureiro: a) ter sob sua respensabilidade os bens e valores ~~

patrimeniais de Slndicato: b) assinar, cem e Direter Presidente, os cheques e efetuar os ;

pagamentos autorizados: c) organizar e dirigir os serviços da Teseuraria; d) organizar, em

ordem cronológica, toda a documentação necessária à escrituração. centábil da entidade e

entregá-Ia ao. contabilista habllltado, para es devidos efeitos: e) manter, devidamente

escriturado, e livre de inventário. de bens do Sindicato; f) providenciar a previsão. erçamentária
e créditos adicienais de Sindlcato: g) previdenciar a prestação. de contas dos administraderes

do Sindicato; h) manter em caixa apenas es valeres determinades pela Direteria ou pel

Ja~a Alves kQflR1lil, nº 1.1211º andar, 5119 - Edifício Pedro Alves de Oliveira, leste Vila Nova CEP: 74615-230 Goiân cG
dvogada Fone: (62) 3225-9889 www.simagrancom.br e-mail: simagran@sistemafieg.org.br

OA - GO 34 715



, ,

~-_._._----------------------------------------

Assembleia Geral; i) prestar ao Conselho Fiscal as informações que forem solicitadas por seus

membros; j) cumprir e fazer cumprir as determinações ou exigências do Conselho Fiscal no

tocante a falhas na escrituração contábil ou documentos patrimoniais; k) cumprir e fazer

cumprir as determinações legais e estatuárias no tocante à alienação de bens móveis e

imóveis do Sindicato. Parágrafo único - Compete ao Diretor 20 Tesoureiro substituir o Diretor·

10 Tesoureiro em suas faltas e impedimentos legais. Artigo 282 - O Sindicato será

administrado por um Gestor Executivo Sindical, contratado para esse fim, com grande

conhecimento do setor industrial das Rochas Ornamentais e de reputação ilibada, fora dos

quadros sociais de pessoal das empresas associadas, por prazo indeterminado. Artigo 29º.

Compete ao Gestor Executivo Sindical: a) Administrar o Sindicato, cumprir e fazer cumprir o

presente Estatuto; b) Dar cumprimento das deliberações da Diretoria; c) Estruturar os serviços

internos, técnicos e administrativos; d) Elaborar os balancetes financeiros mensais, o balanço

contábil anual, o relatório anual e as contas dé cada exercício, devendo enviar ao diretor

tesoureiro para assinatura e aprovação;· e) Admitir, demitir funcionários e fixar seus

vencimentos, com aquiescência do Presidente; f) Representar o Sindicato perante a

administração pública e empresas privadas, mediante delegação do Presidente; g)

Representar o Sindicato em Juízo quando autorizado pelo Presidente; h) Acompanhar e

assessorar a Comissão de Negociação Coletiva de Trabalho e de Acordo Coletivo de Trabalho

da categoria; i) Contratar mão de obra especializada para realizar tarefas específicas, quando

assim aprovada pelo Presidente; j) Acompanhar as ações e atividades dos Grupos de Trabalho

criados pelo Sindicato; I) Movimentar, em conjunto com o Presidente e Diretor Tesoureiro,

contas nos estabelecimentos bancários; m) Elaborar o Regimento Interno do Sindicato e

submetê-Io a apreciação da Diretoria para a sua aprovação; n) Gerenciar o corpo funcional do

Sindicato; o) Praticar todos os atos necessários aos desenvolvimento e à prosperidade do ~
Sindicato. CAPíTULO VII - Do Conselho Fiscal e Delegados Sindicais - Artigo 302 - O Sindicato ~...•
terá um Conselho Fiscal, composto de 03 (três) membros titulares e 03 (três) suplentes, eleitos

por igual período do mandato da Diretoria e na mesma Assembleia Geral, na forma da

legislação vigente, e deste Estatuto, limitando-se a sua competência à fiscalização da gestão

financeira. Artigo 312 - Ao Conselho Fiscal incube: a) dar parecer sobre o orçamento do
Sindicato para o exercício financeiro; b) opinar sobre as despesas extraordinárias, sobre

balancetes mensais e sobre o balanço anual; c) reunir-se sempre que for convocado pela

Assembleia Geral para opinar sobre matérias de ordem econômico-financeiras, emitindo o

parecer que lhe for solicitado. Parágrafo único - O parecer sobre o balanço anual ou previsão

orçamentária deverá constar da Ordem do Dia da Assembleia Geral para esse fim convocada

nos termos da lei e regulamento eleitoral do Sindicato em vigor e a este Estatuto. Artigo 32º
- O Sindicato terá 01 (um) Delegado Sindical Titular e 01 (um) Suplente junto ao Conselho de

Representantes da Federação das Indústrias do Estado de Goiás - FIEG. Parágrafo 10
- O

Delegado Titular será o Presidente da Diretoria e seu Suplente será eleito juntamente com a
\\~~~\\~

~
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Diretoria, na forma prevista do Regulamento Eleitoral. Parágrafo r-A representação sindical

será exercida, pela ordem, pelo Titular e, no seu impedimento, pelo Suplente. CAPíTULO VIII

- Da Perda do Mandato - Artigo 33º - Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal perderão

mandato nos seguintes casos: a) malversação ou delapidação do patrimônio social; b) grave
violação deste Estatuto; c) aceitação ou solicitação de transferência que importe no

afastamento do exercício do cargo, e; d) desfiliação da empresa pela qual foi eleito. Parágrafo

10

- A perda do mandato será declarada pela Assembleia Geral especificamente convocada

para esse fim com quórum de 2/3 (dóis terços) dos associados presentes em primeira

convocação e com maioria dos presentes em segunda convocação. Parágrafo r -Toda

suspensão ou perda de cargo deverá ser precedida de notificação que assegura ao interessado

o pleno direito de defesa, cabendo recurso na forma deste Estatuto. Parágrafo r -Ocorrendo

problemas de discriminação documentária com algum membro da Diretoria, este será

substituído. Artigo 34º - Em se tratando de renúncia do Diretor Presidente do Sindicato, será

esta notificada, igualmente, por escrito e com firma reconhecida, ao seu substituto legal que,

dentro de 48 (quarenta e oito) horas, reunirá a Diretoria para ciência do ocorrido. Artigo 352

- Se ocorrer à renúncia coletiva da Diretoria e do Conselho Fiscal, e se não houver suplente, o

Diretor Presidente, ainda que resignatário convoque a Assembleia Geral, a fim de que se

organize e realize nova eleição, devendo inclusive dar ciência à autoridade competente. Artigo

36º - No caso de abandono do cargo, processar-se-a na forma dos artigos anteriores, não

podendo, entretanto, o membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal que houver abandonado

o cargo ser eleito para qualquer mandato de administração ou de representação durante 06

(seis) anos. Parágrafo 10
- Considera-se abandono de cargo a ausência não justificada a 03

(três) reuniões ordinárias sucessivas da Diretoria ou do Conselho Fiscal. Parágrafo r -
Ocorrendo falecimento de membros da Diretoria, ou do Conselho Fiscal, assumirá o cargo o

suplente de direito. CAPíTULO IX - Do Patrimônio do Sindicato - Artigo 37º - Constituem
0;:0

patrimônio do Sindicato: a) todo acervo cultural criado e acumulado pelo Sindicato; b) as ~
c-...

doações e legados; c) os bens e valores adquiridos; CAPITULO X - Fontes e Recursos - Artigo ..-I

382 - São Fontes e Recursos do Sindicato: a) as mensalidades daqueles que participam da eO.-

categoria; b) a contribuição confederativa e sssociativa; c) a contribuição Negocial sobre o ~
cc

fechamento da CCT; d) a contribuição sindical; e) aluguéis de imóveis; f) as multas e outras ~....•
rendas eventuais; g) os valores e bens adquiridos e as rendas pelos mesmos produzidas; ;

Parágrafo Único - As contribuições mencionadas nas alíneas supramencionadas só poderão

sofrer alteração após prévio pronunciamento da Diretoria do Sindicato, cuja decisão deverá

ser referendada pela Assembleia Geral. Artigo 39º - As despesas do Sindicato correrão pelas

rubricas do orçamento. Artigo 40º - A administração do patrimônio do Sindicato, constituído

pela totalidade dos bens que o mesmo possuir, compete à Diretoria. Artigo 41º - Os títulos de

renda e os bens imóveis só poderão ser alienados após prévia autorização da Assembleia
Geral, reunida com presença da maioria absoluta dos associados com direito a voto. Parágrafo
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10
- Caso não seja obtido o quorum estabelecido, a matéria poderá ser decidida em nova

Assembleia Geral, reunida com qualquer número de associados com direito a voto após o

transcurso de 10 (dez) dias da primeira convocação, e a decisão somente terá validade se

adotada pelo mínimo de 2/3 (dois terços) dos presentes em escrutínio secreto. Parágrafo ZO-
A venda do imóvel será efetuada pela Diretoria após a decisão da Assembleia Geral. Artigo

42º - Não havendo a disposição especial em contrário, prescreve em 02 (dois) anos o direito

de pleitear a reparação de qualquer ato infringente de disposição contido neste Estatuto.
C,APíTULO XI - Das Disposições Gerais. Artigo 432 - Dentro da respectiva base territorial, o

Sindicato, quando julgar oportuno, instituirá delegacias, ou seções, para melhor proteção dos

seus associados e da categoria que representar. Parágrafo único - Os representantes do

Sindicato nas delegacias ou seções, deverão exercer o seu direito de voto, no âmbito da

associação a nível estadual, por delegado eleito em Assembleia Geral convocada para esse fim

ou pelo voto por correspondência, com base neste Estatuto e Regulamento Eleitoral do

Sindicato. Artigo 44º - Para ser admitido no quadro social, o interessado deverá apresentar

proposta, na qual declare conhecer as normas deste Estatuto, bem como autorize

expressamente à Entidade para os fins do artigo 5° Inciso XXI da Constituição da República

para representá-Ia em juízo ou fora dele. Artigo 45º - Nenhum integrante da categoria poderá

firmar acordo ou contrato coletivo de trabalho sem autorização prévia do Sindicato, sob pena

de nulidade, e, em caso de anuência, o Sindicato atuará como assistente. Artigo 462 - Serão

tomadas por escrutínio por aclamação da Assembleia Geral concernentes aos seguintes

assuntos: a) tomada e aprovação de contas da Diretoria; b) aplicação do patrimônio; c)

eleições dos associados para representação da categoria, das delegacias e sub-sedes; d)

julgamento dos atos da Diretoria relativos a penalidades impostas a associados; e)

pronunciamento sobre relações ou dissídios de trabalho; f) fixação de contribuição sindical e

taxa assistencial; g) fixação de verbas de representação para os membros da Diretoria e do

Conselho Fiscal. Artigo 472 - O presente Estatuto só poderá ser reformado por uma

Assembleia Geral especificamente convocada para este fim, com quorum de 50%(cinquenta

por cento) mais 01(um)de seus associados em gozo de seus direitos sindicais em primeira b.:t
convocação, e em segunda por maioria dos associados presentes. Artigo 48º - Ao Sindicato <:O

~cabe a defesa dos direitos e de interesses individuais ou coletivos da categoria patronal, :;:::,,-......•
inclusive em questões judiciais ou administrativas, tendo legitimidade para substituir 1!8
processualmente seus associados e seus representados. Parágrafo único - O previsto no caput 1m
deste artigo não exclui a atuação autônoma do associado ou representado na defesa de seus

direitos e interesses. Artigo 492 - No caso de dissolução do Sindicato, o que só se dará por

deliberação expressa da Assembleia Geral para esse fim convocada e com a presença mínima

de 2/3 (dois terços) dos associados quites, o seu patrimônio pagará as dívidas legítimas

decorrentes de suas responsabilidades e em se tratando de numerário em caixa e bancos e
em poder de credores diversos seu fim será destinado de acordo com a decisão da assembleia.
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Artigo 50º - Não havendo o dispositivo especial em contrário prescreve em dois anos o direito

de pleitear a reparação de qualquer ato infringente de disposição contido neste Estatuto.

CAPíTULO XII - Das Disposições Finais - Artigo 51º - Os associados e os representados em

geral não respondem, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações sociais ou atos do

Sindicato.

Goiânia - GO, 23 de novembro de 2015.

~~
Presidente da Assembléia

GRAZIELLEPEREIRADE MORAIS
Advogada OAB 30.534

o
Jaciara A\\feS lopes

Advogada
OAB - GO 34 7í5

Rua 200, nº 1.1211º andar, 5119 - Edifício Pedro Alves de Oliveira, Leste Vila Nova CEP: 74615-230 Goiânia-GO
Fone: (62) 3225-9889 www.simagrancom.br e-mail: simagran@sistemafieg.org.br


