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Prefeitura começa 2005
retomando 20 obras
AgCom

Após o recesso de final de
ano, a Prefeitura de Dourados
está reiniciando pelo menos 15
importantes obras na primeira
semana de 2005 na cidade, que
foram entregues pelo exsecretário Municipal de InfraEstrutura, Jorge Hamilton
Torraca, para continuidade por
parte de seu sucessor, que deverá
ser nomeado nesta sexta-feira.
Segundo Torraca, estão em
andamento as obras de
canalização e drenagem do
Parque Rego D´Água, na região
que compreende as vilas Brasil
500 e Erondina e Jardim Água
Boa. Na mesma região, também
já foram iniciadas as obras de
base para a implantação da
avenida marginal do córrego.
Também na região do Água
Boa, estão em execução as
obras do Parque Cultural,
Esportivo e de Lazer Jorge
Antônio Salomão, ao lado do
Lar do Idoso e devem ser
iniciadas nos próximos dias a
pavimentação das ruas em suas
imediações, graças a uma sobra
de recursos das obras de asfalto
que foram executadas naquele
bairro.
Ainda no Jardim Água Boa,
continua em andamento as
obras do Centro de Educação
Infantil Municipal (CEIM)
para atender a comunidade na
região oeste do bairro; outro
CEIM que deverá ser concluído
até o mês que vem é o da Vila
Cachoeirinha, em fase final de

Obras realizadas no Parque Rego D`Água, no Jardim Água Boa
construção.
No Parque Arnulpho
Fioravanti, que está sendo
revitalizado pela Prefeitura de
Dourados, além das obras de
melhoria em sua infraestrutura, também estão em
construção as sedes da Polícia
Militar Ambiental e do Pelotão
de Cavalaria Montada da
Polícia Militar, obras que
devem estar concluídas até
março. O engenheiro Torraca
explicou que para este início de
ano, estão sendo reiniciadas a
reurbanização do pátio externo
do Centro Administrativo
Municipal – futura sede própria
da Prefeitura de Dourados –
com previsão de conclusão
também para março, onde
deverão funcionar a maioria

das secretarias municipais e o
Gabinete do prefeito. Entre as
grandes obras executadas na
administração do prefeito
L a e r t e Te t i l a , e s t ã o o
acabamento das 409 casas no
Parque do Lago II, do Projeto
Habitar BID Brasil, destinadas
a moradores dos fundos de vale
d a Vi l a C a c h o e i r i n h a e
adjacências, que deixar o risco
de verem suas casas inundadas
a cada chuva. E, para atender
essa comunidade em um novo
local, estão em construção o
CEIM do Habitar BID (creche)
e o centro social e de geração de
renda e programados para
início nas próximas semanas,
da escola com oito salas de aula
e o posto de saúde.
Na região norte da cidade, a

Prefeitura já iniciou a
construção do acesso à
Perimetral Norte, pela rua dos
Caiuás, com recursos
viabilizados no ano passado
pelo deputado federal Geraldo
Resende. Essa obra também
dará acesso à Reserva Indígena
de Dourados, pelo Hospital da
Missão Caiuá.
Em relação à pavimentação
asfáltica, após concluir cinco
frentes de obras no final do ano
passado – João Paulo II e
imediações; Jardim Guarujá;
Jardim Água Boa e Vila
Adelina e Jardim Colibri – a
Prefeitura continua com outras
seis, no Parque Nova
Dourados, Jardim Novo
Horizonte, Jardim Canaã I,
Jardim Canaã III; Conjunto
Terra Roxa II e Izidro Pedroso.
Para os próximos dias, a
Prefeitura deverá realizar o
lançamento de mais duas frentes
de pavimentação asfáltica, na
avenida José Roberto Teixeira,
no trecho entre a avenida Indaiá
e a rodovia MS-379, de acesso
ao Hospital Universitário e da
avenida Júlio Marques de
Almeida, no Parque Alvorada.
Com a reforma e ampliação da
Escola Araporã e anúncio de
melhorias na Escola Ipiapina,
na Reserva Indígena de
Dourados, a Prefeitura começa
o ano de 2005 com 26 obras,
das quais 20 em execução e seis
programadas para início ainda
este mês.
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Agência de Comunicação Popular
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E-mail: agcom@dourados.ms.gov.br
CEP.: 79.804-902
Tabela de preço do Diodourados
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José Laerte Cecílio Tetila
Albino Mendes

411 7666
411 7666
424 0210
411 7708
411 7666
411 7135
411 7606
411 7690
411 7190
411 7672
411 7118
411 7190
411 7112
411 7636
411 7683
411 7701
424 5163
426 5000
411 7112
411 7665
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Poder Executivo
Decretos
DECRETO Nº 3202 DE 06 DE OUTUBRO DE 2004.

DECRETO Nº 3350, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2004.

“Exonera servidora efetiva – Silvana de Figueiredo Vieira”.

“Exonera Marileide Ferreira Ramos – SESAUP”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica exonerada a pedido, a partir de 17 de Setembro de 2004,
SILVANA DE FIGUEIREDO VIEIRA, do Cargo Efetivo de “Assistente de Apoio
Institucional”, “Classe B”, Nível “03”, matrícula n.º 81581, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde Pública, nomeada através do Decreto nº 140/2000, nos termos do
artigo 46, da Lei Complementar nº 007, de 22 de outubro de 1991.
Artigo 2º- Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica o cargo
nele indicado declarado vago, nos termos do artigo 45, inciso I, c/c artigo 48, inciso I,
da Lei Complementar nº 007, de 22 de outubro de 1991.

Artigo 1º- Fica exonerada, a pedido, MARILEIDE FERREIRA RAMOS, do
Cargo de Provimento em Comissão “Gestor de Processo”, símbolo DGA-5, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde Publica a partir de 20 de outubro de 2004.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 20 de outubro de 2004, revogadas as disposições em contrário.
Dourados (MS), 30 de novembro 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 17 de setembro de 2004, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ MARQUES LUIZ
Secretário Municipal de Administração

Dourados MS, 06 de Outubro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

DECRETO Nº 3373, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2004.
JOSÉ MARQUES LUIZ
Secretário Municipal de Administração
DECRETO Nº 3280, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2004.
“Exonera Servidores Do Cargo Agente Comunitário de Saúde - SESAUP”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Ficam exonerados, a pedido, do Cargo de Provimento em Comissão
de “Agente Comunitário de Saúde”, símbolo DGA-8, lotados na Secretaria Municipal
de Saúde Pública, os abaixo relacionados.
SERVIDOR
DATA EXONERAÇÃO
Marta Luiza da Cruz
21/06/2004
Cássia da Silva Rocha
23/06/2004
Jucerlene Dourado Braga
21/06/2004
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos, revogadas as disposições em contrário.

“Exonera servidora efetiva – Vania Aparecida Goes Endo”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica exonerada a pedido, a partir de 05 de novembro de 2004, VANIA
APARECIDA GOES ENDO, do Cargo Efetivo de “Agente de Apoio Institucional”,
Classe “A”, Nível “02”, matrícula nº114760565, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, nomeada através do Decreto nº 2588/2004, nos termos do artigo 46, da Lei
Complementar nº 007, de 22 de outubro de 1991.
Artigo 2º- Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica o cargo
nele indicado declarado vago, nos termos do artigo 45, inciso I, c/c artigo 48, inciso I,
da Lei Complementar nº 007, de 22 de outubro de 1991.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 05 de novembro de 2004, revogadas as disposições em contrário.
Dourados MS, 13 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Dourados (MS), 12 de Novembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
JOSÉ MARQUES LUIZ
Secretário Municipal de Administração

JOSÉ MARQUES LUIZ
Secretário Municipal de Administração
DECRETO Nº 3388, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004.
“Exonera Flávia Andressa Guimarães da Silva - AGCOM”

DECRETO Nº 3339, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2004.
“Exonera Osório Nascimento dos Santos – SESAUP”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica exonerada, a pedido, Flávia Andressa Guimarães da Silva, do
Cargo de Provimento em Comissão de “Assistente I”, símbolo DGA-5, lotada na
Agência de Comunicação Popular, a partir de 04 de dezembro de 2004.

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica exonerado, a pedido, OSORIO NASCIMENTO DOS SANTOS,
do Cargo de Provimento em Comissão “Gestor de Processo”, símbolo DGA-5, lotado
na Secretaria Municipal de Saúde Publica a partir de 01 de novembro de 2004.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 01 de novembro de 2004, revogadas as disposições em
contrário.
Dourados (MS), 25 de novembro 2004.

Parágrafo único: A servidora foi nomeada através do Decreto nº 742, de 02 de
abril de 2001, tendo seu cargo sido transformado pela Lei Complementar nº 056/02 de
23/12/2003 e renomeado através da resolução nº 01/119/03/Semad
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 04 de dezembro, revogadas as disposições em contrário.
Dourados (MS), 22 de dezembro de 2004.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

JOSÉ MARQUES LUIZ
Secretário Municipal de Administração

JOSÉ MARQUES LUIZ
Secretário Municipal de Administração
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Decretos
DECRETO Nº 3391, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004.
“Exonera Ubaldo Gonçalves- SESAUP”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:

n° 56, de 23 de dezembro de 2002,
D E C R E TA
Art 1º Ficam declarados estáveis no serviço público municipal, a contar da data
que completaram três anos de efetivo exercício no cargo/função, por terem sido
aprovados no estágio probatório, os servidores da Prefeitura Municipal abaixo
relacionado:

Artigo 1º- Fica exonerado, a pedido, UBALDO GONÇALVES, do Cargo de
Provimento em Comissão de “Agente Comunitário de Saúde”, símbolo DGA-8,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, a partir de 01 de dezembro de 2004.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 01 de dezembro, revogadas as disposições em contrário.
Dourados (MS), 22 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
JOSÉ MARQUES LUIZ
Secretário Municipal de Administração

Art 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados, 22 de Dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3392, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004.

JOSÉ MARQUES LUIZ
Secretário Municipal de Administração

“Exonera Gleicy de Matos Iglen- SESAUP”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETO Nº 3394, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004.
Declara investido em caráter permanente no serviço público municipal
servidores efetivos aprovados em Estágio Funcional.

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica exonerada, a pedido, Gleicy de Matos Iglen, do Cargo de
Provimento em Comissão de “Agente Comunitário de Saúde”, símbolo DGA-8,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, a partir de 06 de dezembro de 2004.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do art. 66, da Lei Orgânica do Município,

Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 06 de dezembro, revogadas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO e tendo em vista o disposto no art. 30 da Lei Complementar
n° 56, de 23 de dezembro de 2002,

Dourados (MS), 22 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
JOSÉ MARQUES LUIZ
Secretário Municipal de Administração

D E C R E TA
Art 1º Ficam declarados investidos em caráter permanente no serviço público
municipal, servidores abaixo relacionados neste Decreto, admitidos na Prefeitura
Municipal, com base nos fatores discriminados nos incisos III, IV e V do Decreto
3027, de 15 de julho de 2004, por ter sido aprovado em Estágio Funcional a contar da
data que completou 180 (cento e Oitenta) dias de exercício na função:

DECRETO Nº 3397, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004.
“Exonera Gilson Felipe Valério - SESAUP”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica exonerado, a pedido, GILSON FELIPE VALÉRIO, do Cargo de
Provimento em Comissão de “Gestor de Processo”, símbolo DGA-5, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde Pública, a partir de 01 de junho de 2004.
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 01 de junho, revogadas as disposições em contrário.
Dourados (MS), 28 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
JOSÉ MARQUES LUIZ
Secretário Municipal de Administração
DECRETO Nº 3393, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004.
Declara estáveis no serviço público municipal servidores efetivos aprovados no
estágio probatório.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do art. 66, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO e tendo em vista o disposto no art. 30 da Lei Complementar

Art 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados, 22 de Dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
JOSÉ MARQUES LUIZ
Secretário Municipal de Administração
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Convênios
CONVÊNIO PMD/SEMASES Nº. 014/2004
PROCESSO Nº. 014/2004

3 - Ratificam-se as demais cláusulas e condições contidas no instrumento originário,
não alterados pelo presente Aditivo.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE
DOURADOS-MS TENDO COMO INTERVENIENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ECONOMIA
SOLIDÁRIA SEMASES E A “CRECHE SÃO FRANCISCO” DOURADOS-MS,
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Dourados-MS, 09 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
CONCEDENTE

1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e a Creche São Francisco,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF 15.554.744/0001-25.
2. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, prorrogação da vigência do
convênio para 31 de março de 2005.
3 - Ratificam-se as demais cláusulas e condições contidas no instrumento originário,
não alterados pelo presente Aditivo.
Dourados-MS, 09 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
CONCEDENTE
CONVÊNIO PMD/SEMASES Nº. 018/2004
PROCESSO Nº. 018/2004

CONVÊNIO PMD/SEMASES Nº. 016/2004
PROCESSO Nº. 016/2004
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE
DOURADOS-MS TENDO COMO INTERVENIENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ECONOMIA
SOLIDÁRIA SEMASES E A “CASA DA ESPERANÇA ” DOURADOS –MS,
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.
1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e a Casa da Esperança, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF 02.275.420/0001-06.
2. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, prorrogação da vigência do
convênio para 31 de março de 2005.
3 - Ratificam-se as demais cláusulas e condições contidas no instrumento originário,
não alterados pelo presente Aditivo.
Dourados-MS, 09 de dezembro de 2004.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE
DOURADOS-MS TENDO COMO INTERVENIENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ECONOMIA
SOLIDÁRIA SEMASES E A A“AÇÃO FAMILIAR CRISTÃ” DOURADOS-MS,
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.
1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e Ação Familiar Cristã, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF 01.191.739/0001-69.
2. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, prorrogação da vigência do
convênio para 31 de março de 2005.
3 - Ratificam-se as demais cláusulas e condições contidas no instrumento originário,
não alterados pelo presente Aditivo.
Dourados-MS, 09 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
CONCEDENTE

CONVÊNIO PMD/SEMASES Nº. 012/2004
PROCESSO Nº. 012/2004
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE
DOURADOS-MS TENDO COMO INTERVENIENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ECONOMIA
SOLIDÁRIA SEMASES E O “ASILO DA VELHICE DESAMPARADA DE
DOURADOS” DOURADOS-MS, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.
1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e o Asilo da Velhice
Desamparada de Dourados, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF
03.746.641/0001-88.
2. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, prorrogação da vigência do
convênio para 31 de março de 2005.
3 - Ratificam-se as demais cláusulas e condições contidas no instrumento originário,
não alterados pelo presente Aditivo.
Dourados-MS, 09 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
CONCEDENTE

CONVÊNIO PMD/SEMASES Nº. 017/2004
PROCESSO Nº. 017/2004
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE
DOURADOS-MS TENDO COMO INTERVENIENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ECONOMIA
SOLIDÁRIA SEMASES E O “CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE
DOM ALBERTO” DOURADOS-MS, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.
1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e o Centro de Integração do
Adolescente “Dom Alberto”, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF
00.144.612/0001-58.
2. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, prorrogação da vigência do
convênio para 31 de março de 2005.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
CONCEDENTE
CONVÊNIO PMD/SEMASES Nº. 019/2004
PROCESSO Nº. 019/2004
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE
DOURADOS-MS TENDO COMO INTERVENIENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ECONOMIA
SOLIDÁRIA SEMASES E A A“ASSOCIAÇÃO DOURADENSE DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS” DOURADOS-MS, PARA OS FINS QUE SE
ESPECIFICA.
1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e a Associação Douradense dos
Aposentados e Pensionistas e, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF
26.857.169/0001-56.
2. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, prorrogação da vigência do
convênio para 31 de março de 2005.
3 - Ratificam-se as demais cláusulas e condições contidas no instrumento originário,
não alterados pelo presente Aditivo.
Dourados-MS, 09 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
CONCEDENTE
CONVÊNIO PMD/SEMASES Nº. 010/2004
PROCESSO Nº. 010/2004
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE
DOURADOS-MS TENDO COMO INTERVENIENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ECONOMIA
SOLIDÁRIA SEMASES E A “ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS – APAE” DOURADOS-MS, PARA OS FINS QUE SE
ESPECIFICA.
1 – PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e a Associação De Pais E
Amigos Dos Excepcionais - APAE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ-MF 03.368.578/0001-93.
2. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, prorrogação da vigência do
convênio para 31 de março de 2005.
3 - Ratificam-se as demais cláusulas e condições contidas no instrumento originário,
não alterados pelo presente Aditivo.
Dourados-MS, 09 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
CONCEDENTE
CONVÊNIO PMD/SEMASES Nº. 015/2004
PROCESSO Nº. 015/2004
EXTRATO DO PRIEMEIRO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS TENDO COMO
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Convênios
INTERVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
ECONOMIA SOLIDÁRIA E A “CASA DE RECUPERAÇÃO JEOVÁ JIRÉ”
DOURADOS –MS.
1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e a Casa de Recuperação Jeová
Jiré, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF 02.421.885/0001-28.
2. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, prorrogação da vigência do
convênio para 31 de março de 2005.
3 - Ratificam-se as demais cláusulas e condições contidas no instrumento originário,
não alterados pelo presente Aditivo.

3 - Ratificam-se as demais cláusulas e condições contidas no instrumento originário,
não alterados pelo presente Aditivo.
Dourados-MS, 09 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
CONCEDENTE
CONVÊNIO PMD/SEMASES Nº. 013/2004
PROCESSO Nº. 013/2004

Dourados-MS, 09 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
CONCEDENTE
CONVÊNIO PMD/SEMASES Nº. 008/2004
PROCESSO Nº. 008/2004
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS TENDO COMO
INTERVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
ECONOMIA SOLIDÁRIA E O “LAR DE CRIANÇAS SANTA RITA”
DOURADOS-MS.
1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e o Lar de Crianças Santa Rita,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF 03.623.964/0001-84
2. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, prorrogação da vigência do
convênio para 31 de março de 2005.
3 - Ratificam-se as demais cláusulas e condições contidas no instrumento originário,
não alterados pelo presente Aditivo.
Dourados-MS, 09 de dezembro de 2004.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS TENDO COMO
INTERVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
ECONOMIA SOLIDÁRIA E A “CRECHE LAR ANDRÉ LUIZ E PAVILHÃO DA
SOPA” DOURADOS-MS.
1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e a Creche Lar André Luiz e
Pavilhão da Sopa, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF
15.469.562/0001-56.
2. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, prorrogação da vigência do
convênio para 31 de março de 2005.
3 - Ratificam-se as demais cláusulas e condições contidas no instrumento originário,
não alterados pelo presente Aditivo.
Dourados-MS, 09 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
CONCEDENTE
CONVÊNIO PMD/SEMASES Nº. 009/2004
PROCESSO Nº. 009/2004

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
CONCEDENTE
CONVÊNIO PMD/SEMASES Nº. 011/2004
PROCESSO Nº. 011/2004
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE
DOURADOS-MS TENDO COMO INTERVENIENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ECONOMIA
SOLIDÁRIA SEMASES E A A“ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE DOURADOS”
DOURADOS-MS, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.
1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e a Associação Pestalozzi de
Dourados, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF 01.105.188/000103.
2. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, prorrogação da vigência do
convênio para 31 de março de 2005.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS TENDO COMO
INTERVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
ECONOMIA SOLIDÁRIA E A “ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DOURADENSE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEDAS” DOURADOS-MS.
1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e a Associação Evangélica
Douradense de Assistência Social - AEDAS, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ-MF 03.471.216/0001-23.
2. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, prorrogação da vigência do
convênio para 31 de março de 2005.
3 - Ratificam-se as demais cláusulas e condições contidas no instrumento originário,
não alterados pelo presente Aditivo.
Dourados-MS, 09 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal

Outros Atos
Estatuto
Republica-se por Incorreção.
ESTATUTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE DOURADOS – SINSEMD
TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, PRINCÍPIOS, FINS, SEDE E
FORO.
Artigo 1º - O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Dourados / MS -,
fundado em 21 de janeiro de 1990, unidade sindical de âmbito municipal,
consubstanciado nos dispositivos constitucionais (art. 8º e 37º, VI da C.F.), constituise em entidade representativa, pessoa jurídica de direito privado, alheio à agremiação
partidária, política e religiosa, sem fins lucrativos, com autonomia própria para fins de
coordenação, proteção e defesa dos direitos e interesses da classe profissional.
Artigo 2º - O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Dourados,
identificado pela sigla SINSEMD, tem personalidade jurídica distinta da dos seus
filiados, que não respondem ativa, passiva, subsidiária ou solidariamente pelas
obrigações por aqueles assumidas e é representado, ativa e passivamente, em juízo ou
fora dele, por seu Presidente que poderá constituir mandatário.

Artigo 3º - O SINSEMD é constituído por todos os servidores municipais, com
sede e jurisdição no Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, e se
regerá por este Estatuto, garantindo plena democracia em todos os seus organismos e
instâncias, bem como ampla liberdade de expressão e de opinião, na luta pela
independência econômica, política e organizativa do servidor.
Artigo 4º - O SINSEMD, constituído para a defesa dos direitos e interesses das
categorias representadas, terá como foro a Comarca de Dourados/MS, sendo sua sede
Administrativa na Rua Floriano Peixoto, nº 1072 – BNH I Plano, Dourados/MS.
CAPÍTULO II
DA NATUREZA, JURISDIÇÃO – DURAÇÃO E DISSOLUÇÃO.
Artigo 5º - O SINSEMD, com jurisdição na base territorial do município de
Dourados e duração indeterminada, reger-se-á por este Estatuto e demais normas
internas, respeitando os princípios constitucionais e as normas do Sistema Sindical.
Artigo 6º - O SINSEMD, somente poderá ser dissolvido em Assembléia Geral
convocada exclusivamente para esse fim, com o voto de ¾ (três quartos) dos
presentes, tomados em escrutínio secreto, estando presente ¾ (três quartos) do total de
seus membros sindicalizados. Parágrafo Único: Na hipótese de dissolução do
Sindicato, o seu patrimônio reverterá em benefício da entidade que o suceder, ou de
órgão de assistência filantrópica, conforme deliberação da Assembléia Geral.

06 Diário Oficial - ANO VII - Nº 1.456

DOURADOS, MS

QUINTA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2005
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CAPÍTULO III
DOS SEUS OBJETIVOS E FINS
Artigo 7º - O SINSEMD, constituído para fins de coordenação, representação,
proteção e defesa dos direitos e interesses da categoria que representa, com o intuito de
manter colaboração com os poderes públicos, solidariamente com as demais entidades
de classes profissionais e subordinados aos interesses nacionais, tem por finalidade:
I – Congregar todos os servidores públicos municipais, lotados no Município para
juntos, defenderem as legítimas reivindicações das categorias representadas pelo
SINSEMD; II - Representar profissionalmente, individual ou coletivamente, os
sindicalizados da categoria, perante aos Poderes Executivo e Legislativo, bem como
perante o Poder Judiciário, em qualquer instância ou tribunal, inclusive como
substituto processual, ou ainda perante quaisquer órgão que entender necessário, para
promover a defesa de seus direitos e interesses legítimos;
Artigo 8º - Para atingir suas finalidades, ao Sindicato incumbe:
a) Promover a União e integração de todos os servidores públicos no município e
garantir sua independência da classe com relação aos governos, aos partidos políticos
e aos credos religiosos;
b) Garantir orientação técnica e defesa jurídica aos interesses dos sindicalizados;
c) Representar seus sindicalizados perante qualquer pessoa, física ou jurídica,
pública ou privada, nas questões concernentes à sua condição de servidor público
municipal civil;
d) Organizar e promover os meios para a obtenção de benefícios aos filiados e aos
seus dependentes, objetivando seu bem estar social;
e) Emitir parecer sobre estudos e projetos de qualquer natureza, que digam
respeito, direta ou indiretamente, aos interessados da categoria, bem como representar
na forma deste Estatuto, a quem de direito, contra medidas que lhe sejam prejudiciais;
f) Participar, convocar, promover e organizar congressos, seminários, encontros
da categoria e das entidades da classe não sindicais, bem como eleger ou designar os
representantes da categoria, na forma das normas estatutárias, regimentais e/ou
regulamentares;
g) Celebrar convênios com as associações não sindicais, entidades públicas ou
privadas, para realização de eventos, visando o constante aprimoramento e renovação
de valores;
h) Promover manifestações cívicas relativas aos integrantes da categoria
representada, e as pessoas físicas ou jurídicas que tenham prestado relevantes serviços
ao Sindicato, a classe ou a Instituição a qual os servidores representados encontram-se
funcionalmente vinculados;
i) Convocar ordinária e/ou extraordinariamente os seus sindicalizados e a
categoria que representa, com fim de promover o congraçamento da classe e debater os
problemas e assuntos de seus interesses;
j) Defender intransigentemente os direitos e interesses dos seus sindicalizados;
k) Incentivar a Sindicalização e promover a filiação e participação da categoria
representada, assim como conceder prêmios, certificados, títulos honoríficos,
diplomas, placas e medalhas de honra ao mérito, a seus filiados ou outras pessoas
físicas ou jurídicas que tenha prestado relevantes serviços ao Sindicato;
l) Utilizar-se dos meios disponíveis para promover a divulgação dos interesses
pertinentes à categoria representada, podendo, dentro das suas disponibilidades, ou
mediante patrocínio, manter um órgão informativo de suas atividades e/ou matérias de
seu interesse, objetivando manter a categoria representada devidamente informada;
m) Manter constante união com os demais Sindicatos e Federações visando
assegurar os direitos das categorias representadas;
n) Reivindicar melhores condições de serviço, a preservação e o crescimento do
poder aquisitivo dos sindicalizados;
o) Contribuir com o Poder Público e entidades privadas, na solução de problemas
sociais;
p) Reivindicar aos poderes públicos a valorização e aperfeiçoamento profissional
de sues sindicalizados;
q) Encaminhar o plano de lutas e as campanhas reivindicatórias de seus
associados nos planos educacional, econômico, social cultural e político;
r) Lutar em defesa e fortalecimento dos servidores públicos municipais;
s) Filiar-se a entidade estadual / federal de caráter federativo, que congrega
sindicatos congêneres, bem como zelar pela férrea união de ação.
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICAL

Artigo 9º - O Sindicato terá os seguintes organismos e instâncias:
a) Assembléia Geral – AGE;
b) Diretoria Executiva – DEX;
c) Conselho Fiscal – CFI.
d) Representantes Sindicais – RSI.
Artigo 10º - Não comporta remuneração o exercício de qualquer cargo nos órgãos
do Sindicato. § 1º - Quando, por força e norma legal, não ficar assegurada a
responsabilidade do ônus por parte do empregador, aos servidores que se licenciar,
ficando à disposição do Sindicato, ser-lhe-á deferida, a título de “pró-labore”, a
importância equivalente a valores que porventura, tenha deixado de perceber no
órgão, em função de seu mandato sindical, garantindo, assim, a sua remuneração na
respectiva função pública que exerce. § 2º Para atender suas finalidades, o Sindicato
poderá dentro de suas disponibilidades, cobrir as despesas de transporte, alimentação,
estadia, ajuda de custo, verba de representação e outras despesas aos membros da
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e demais representantes, quando a serviço de
interesse da Entidade, e expressamente outorgada pela Assembléia Geral ou pela
Diretoria Executiva. § 3º - Para atender suas finalidades, desde que haja
disponibilidade financeira, a critério da Diretoria Executiva, o Sindicato poderá
cobrir, além das despesas previstas no § 2º deste artigo, outras despesas, inclusive com
filiados ou terceiros, obedecidas às disposições estatutárias.
CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Artigo 11º - A Administração e Fiscalização do SINSEMD, será exercida pelos
seguintes órgãos:
I – Diretoria Executiva;
II – Conselho Fiscal.
§ 1º - A Diretoria Executiva é órgão de Administração da Entidade Sindical.
§ 2º - O Conselho Fiscal é órgão responsável pela fiscalização da gestão financeira
da Entidade Sindical.
§ 3º - Respeitadas as limitações, atribuições e prerrogativas, os membros
do Conselho Fiscal darão a mais ampla colaboração às promoções e atividades da
entidade.
§ 2º - Os suplentes, para melhor se capacitarem para eventuais substituições,
ajudarão também toda a Diretoria Executiva nas promoções e atividades da Entidade,
acompanhando e realizando os trabalhos dos membros titulares.
CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES DOS MEMBROS
Artigo 12º - Os membros dos órgãos do Sindicato, responderão civil e
criminalmente por quaisquer atos irregulares ou lesivos ao patrimônio da entidade
sindical, estando ainda, sujeitos à perda do mandato ou exclusão em razão destes.
Parágrafo Único – Aplica-se também aos filiados o disposto neste artigo cabendo
a Diretoria Executiva tomar as medidas necessárias para a indenização dos prejuízos.
Artigo 13º - Os membros dos órgãos do Sindicato não respondem pessoalmente
pelas obrigações contraídas em nome do Sindicato, quando no exercício regular de
suas funções.
CAPÍTULO IV
DOS LOCAIS DE REUNIÕES
Artigo 14º - O Sindicato poderá realizar suas Assembléias, reuniões, seminários,
convenções, congressos, conferências e palestras em qualquer parte de sua base
territorial, respeitadas as disposições estatutárias.
CAPÍTULO V
DOS REQUISITOS PARA OS CARGOS
Artigo 15º - Para concorrer aos cargos eletivos dos órgãos, o candidato à época do
registro da candidatura, deverá contar, no mínimo, com dois (02) anos de filiação
ininterrupta no SINSEMD, e estar em dia com suas obrigações sindicais.
§ 1º - É vedada a acumulação de cargos no SINSEMD;
§ 2º - Para o exercício de cargo titular da Diretoria Executiva do Sindicato,
implica ao candidato, no afastamento da função de confiança que estiver ocupando na
administração pública a qual encontra-se funcionalmente vinculados, até o término de
seu mandato sindical, aplicando-se o mesmo critério, quando os substitutos
assumirem as respectivas titularidades.
§ 3º - São inelegíveis a quaisquer cargos, bem como proibidos de permanecer no
exercício dos mesmos, os sindicalizados que:
I – Tiverem reprovadas definitivamente suas contas referentes ao exercício de
cargos na direção da entidade;
II – Houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade associativa ou sindical;
III – Tiverem sido condenados por delito, enquanto persistirem os efeitos da pena;
IV – Tiverem sido destituídos de cargos ou cassados seus mandatos em diretoria
associativa ou sindical;
V – Estiverem em débito com a tesouraria do SINSEMD.
CAPÍTULO VI
DAS ELEIÇÕES, DOS MANDATOS E DA LICENÇA.
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Artigo 16º - As eleições para preenchimento dos cargos dos órgãos do Sindicato,
realizar-se-ão trienalmente, através de voto direto e secreto, em conformidade com o
regulamento eleitoral vigente e demais legislações complementares.
Artigo 17º - A Assembléia Geral com a finalidade de eleger a Diretoria Executiva
e o Conselho Fiscal será convocada através de Edital publicado na imprensa Oficial, e
ainda afixado em locais acessíveis aos sindicalizados, com antecedência mínima de
60 (sessenta) dias.
Artigo 18º - A eleição para Diretoria Executiva será independente da eleição para
o Conselho Fiscal, embora dentro de cada órgão os titulares e suplentes concorram
coletivamente.
Artigo 19º - Os interessados deverão inscrever-se até o trigésimo dia que
anteceder o dia da eleição, através de requerimento encaminhado ao Conselho
Eleitoral, no qual deverão constar os nomes completos dos membros da chapa,
devidamente assinado, a indicação do respectivo órgão eletivo e o cargo a que
pretenderão ocupar, acompanhado ainda, de Certidão de Tempo de Serviço prestado a
Municipalidade, Certidão de Tempo de Filiação Sindical e Declaração de Quitação
com a Tesouraria do Sindicato.
Artigo 20º - A data das eleições do SINSEMD serão 01 de junho do ano de
término do mandato de cada Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
§ 1º - Não havendo chapas inscritas até o limite do prazo estabelecido, deverá ser
convocada Assembléia Geral Extraordinária para que se possa deliberar sobre a
situação.
§ 2º - Do registro da chapa caberá impugnação no prazo de 36 (trinta e seis) horas
a contar da afixação da relação dos concorrentes, podendo a impugnação ser
articulada por qualquer filiado candidato ou não, anexando provo do alegado,
devendo-se abrir vistas à parte impugnada pelo prazo de 24 (vinte e quatro horas) par
apresentar defesa, devendo o Conselho Eleitoral julgar o caso também em 24 (vinte e
quatro horas).
§ 3º - Da impugnação caberá recurso para a Assembléia Geral que deverá julgá-lo
antes do início das votações.
§ 4º - Havendo apenas uma chapa inscrita a eleição se dará por aclamação, em
havendo mais de uma chapa inscrita, a eleição se dará por voto secreto.
§ 5º - Poderá votar o sócio que estiver sindicalizado a 06 (seis) meses antes da
data prevista para as eleições;
Artigo 21º - O Regulamento Eleitoral deverá prever a solução para os casos em
que se verificarem o empate entre os candidatos à eleição para os órgãos do Sindicato.
Artigo 22º - A diplomação e posse dos sindicalizados eleitos para os cargos da
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do Sindicato, dar-se-á em Assembléia
Geral, até o dia 01 do mês de agosto de cada triênio.
Parágrafo Único – O período compreendido entre a eleição e a posse, será
utilizado para a transição da nova diretoria eleita. Artigo 23º - As Chapas só poderão
ser inscritas se completas, contendo os 13 (treze) componentes titulares e 05 (cinco)
suplentes, bem como o Conselho Fiscal, no ato da inscrição será fornecido recibo da
documentação apresentada.
Artigo 24º - No encerramento do prazo para o registro de chapas o Conselho
Eleitoral providenciará a imediata lavratura da ata correspondente, consignado em
ordem numérica de inscrição, todas as chapas e os nomes dos candidatos, entregando
cópia aos representantes das chapas inscritas.
Artigo 25º - Após o término do prazo para registro de chapas o Conselho Eleitoral
providenciará a relação de associados com direito a voto.
§ Único – A relação de associados com direito a voto será afixados em local de
acesso na sede do sindicato.
Artigo 26º - Após o devido registro da Chapa, em havendo renúncia de candidato,
a chapa poderá concorrer desde que mantenha no mínimo 2/3 de seus membros.
Artigo 27º - Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de chapa, o
Conselho Eleitoral, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, providenciará novo
convocação de eleição.
Artigo 28º - Serão utilizados o sistema de urnas itinerantes para a realização das
eleições, a ser definida pelo Conselho Eleitoral sua regulamentação;
Artigo 29º - Será considerada eleita a Chapa que obtiver a maioria simples dos
votos válidos.
Artigo 30º - Não havendo eleição por qualquer motivo, o Conselho Eleitoral, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, convocará a Assembléia Geral
Extraordinária, que declarará a vacância da Administração a partir do término do
mandato dos membros em exercício e elegerá uma junta governativa para o Sindicato,
realizando-se nova eleição dentro de 06 (seis) meses.
Artigo 31º - O Mandato dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal, titulares e suplentes, será de três anos, sendo autorizado aos mesmos a
reeleição para o mesmo cargo apenas por um único período subseqüente.

Artigo 32º - Em conformidade com o Art. 136 do Estatuto do Servidor Público
Municipal (LC nº 007/91), o servidor eleito para a Diretoria Executiva poderá
licenciar-se de suas funções para o desempenho de seu mandato sindical sem prejuízo
dos vencimentos e vantagens do cargo efetivo.
§ 1º – Somente poderão ser licenciados servidores estáveis, até o máximo de 13
(treze) eleitos para o cargo de direção ou representação sindical.
§ 2º - A composição das Chapas deverá conter obrigatoriamente o máximo de 02
(dois) servidores de cada Secretaria/Setor, fazendo representar-se pelo maior número
possível de segmentos.
CAPÍTULO VII
DA ANULIDADE E DA NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL
Artigo 33º - Será anulada a eleição quando deixar de ser respeitados os princípios
do Edital e deste Estatuto.
Artigo 34º - Será de 48 (quarenta e oito) horas, o prazo para recurso de anulação
da eleição.
Artigo 35º - O Conselho Eleitoral terá 72 (setenta e duas) horas, para julgar
procedente ou não o pedido de nulidade.
Artigo 36º - Anuladas as eleições do Sindicato outras serão convocadas no prazo
máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do despacho anulatório.
CAPÍTULO VIII
DAS PENALIDADES, PERDA, EXTINÇÃO E EXCLUSÃO DO
SINDICATO
Artigo 37º - São penalidades:
a) Advertência;
b) Exclusão;
Artigo 38º - As penalidades caracterizadas no artigo anterior serão aplicadas pelo
presidente em cumprimento de deliberação da Assembléia Geral, facultada defesa ao
destinatário da pena.
§ 1º - A penalidade de advertência será decidida pela Diretoria e aplicada pelo
presidente do Sindicato.
Artigo 39º - Constituem-se faltas determinadas de exclusão:
a) Atrasar o pagamento de mensalidades e/ou outras obrigações financeiras, e a
presidência ter advertido por escrito sobre o débito;
b) Infringir disposições deste estatuto;
c) Violar os princípios da ética profissional e da categoria.
CAPÍTULO IX
DA PERDA, EXCLUSÃO E EXTINÇÃO DE MANDATOS DOS
MEMBROS DA
DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDICATO
Artigo 40º - Extinguir-se-á o mandato dos membros da diretoria:
a) Por morte;
b) Abando de função;
c) Exclusão;
d) Pelo término do mandato;
e) Aceitação ou solicitação de transferência que importe afastamento do
exercício do cargo.
Artigo 41º - O membro da diretoria perderá o seu mandato (exclusão) quando:
a) Deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco)
alternadas sem justificativas;
b) Infringir normas deste estatuto consideradas graves pela maioria simples de
seus membros;
c) Malversação ou dilapidação do patrimônio social;
Artigo 42º - A perda do mandato será declarada pela própria diretoria.
TÍTULO III
DA ASSEMBLÉIA GERAL
CAPÍTULO I
DOS PODERES E DAS COMPETÊNCIAS
Artigo 43º - A Assembléia Geral é o órgão deliberativo da estrutura
organizacional do Sindicato, e será constituída pelos sindicalizados que estejam em
dia com suas obrigações estatutárias.
§ Único – A Assembléia Geral é o órgão máximo do Sindicato, com poderes para
deliberar sobre quaisquer assuntos que sejam de competência e interesse da Entidade.
Artigo 44º - Compete privativamente a Assembléia Geral:
I – Aprovar, alterar, modificar ou reformar o Estatuto, o Regimento Interno, o
Regulamento Eleitoral e demais normas internas do Sindicato;
II – eleger por aclamação, trienalmente os membros da Diretoria Executiva, do
Conselho Fiscal, quando houver somente uma chapa inscrita;
III – Analisar, discutir e decidir sobre a destituição de ocupantes de quaisquer dos
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cargos da estrutura organizacional da entidade;
IV – Decidir em grau de recurso, sobre a exclusão de sindicalizados ou
indeferimento de pedido de filiação ou ainda, sobre aplicação de penalidades;
V – Analisar, discutir, orientar e deliberar nos litígios e divergências entre os
demais órgãos do Sindicato;
VI – Apreciar a prestação de contas dos órgãos do Sindicato, elaborada pela
Diretoria Executiva e aprovar o orçamento referente a cada exercício financeiro;
VII – Decidir sobre filiação ou desfiliação do SINSEMD em organização sindical
de grau superior, observados os dispositivos deste Estatuto;
VIII – Apreciar as decisões da Diretoria Executiva, que dependam de seu
referendo;
IX – Decidir sobre a dissolução do Sindicato, bem como deliberar sobre a
destinação do seu patrimônio;
X – Dirimir dúvidas que forem suscetíveis pela interpretação deste Estatuto, não
solucionadas pelos demais órgãos do Sindicato;
XI – Estabelecer a contribuição dos sindicalizados a ser paga pelos beneficiários
de acordos, convenções e sentenças judiciais;
XII – Fixar, quando for o caso, a ajuda de custo e verbas de representação a ser
paga aos Diretores e membros dos órgãos do Sindicato;
XIII – Permitir a alienação de bens móveis e imóveis;
XIV – Debater e decidir todos os assuntos de interesse geral, assim como indicar
sua mesa diretora;
XV – Designar os membros da Comissão Eleitoral.
CAPÍTULO II
DAS REUNIÕES E DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO
Artigo 45º - A Assembléia Geral reunir-se ordinária e extraordinariamente:
§ Único – As reuniões serão realizadas onde funcionar a sede central da Entidade
ou em qualquer parte do município de fácil acesso, em casos especiais, conforme
dispuser o edital de convocação, devendo seu conteúdo. ser deduzido a termo, em
livro próprio.
Artigo 46º - Assembléia Geral reúne-se, ordinariamente:
I – Anualmente, no primeiro trimestre, para apreciar e deliberar sobre a prestação
de contas do exercício anterior e aprovar o orçamento para o exercício financeiro
seguinte;
II – trienalmente, para diplomar e dar posse aos sindicalizados eleitos aos cargos
dos órgãos da Entidade Sindical, no dia 01 do mês de agosto.
Artigo 47º - A Assembléia Geral reúne-se, extraordinariamente, sempre que se
fizer necessário, para deliberar sobre quaisquer assuntos, por convocação:
I – Da Diretoria Executiva;
II – Do Conselho Fiscal;
III – 1/5 dos Sindicalizados em dia com suas obrigações;
IV – Da Comissão Eleitoral.
§ 1º – A Assembléia Geral realizar-se-á, extraordinariamente:
a) Quando o Presidente do Sindicato, a maioria dos membros da Diretoria
Executiva, do Conselho Fiscal, da Comissão Eleitoral julgarem convenientes, para
tratar de assuntos de sua competência;
b) A requerimento de ¼ dos membros sindicalizados em dias com suas obrigações
sindicais, os quais, especificarão pormenorizadamente, os motivos da convocação.
§ 2º – A convocação da Assembléia Geral extraordinária, quando feito pela
maioria dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, Comissão Eleitoral
ou pelo ¼ dos membros sindicalizados quites com as obrigações sindicais, não poderá
se opor o Presidente da Entidade, que ultimará as providências para sua realização,
dentro no máximo 20 (vinte) dias ou, 10 (dez) dias em casos de comprovada urgência,
contados da data da entrada do requerimento no sindicato.
§ 3º – Na falta de convocação pelo Presidente, espirado o prazo marcado pelo
parágrafo anterior, a Assembléia Geral Extraordinária será convocada por aqueles que
requereram a sua realização.
§ 4º – Deverão comparecer à Assembléia Geral Extraordinária sob pena de
nulidade da mesma, o total dos que a promoveram, exceto no caso da alínea “b” deste
artigo, que se exige a presença mínima de ¾ (três quartos) dos mesmos.
CAPÍTULO III
DA CONVOCAÇÃO E DA INSTALAÇÃO
Artigo 48º - A convocação da Assembléia Geral, salvo no casos d eleição, será
feita por Edital publicado com antecedência mínima de 06 (seis) dias, no Diário
Oficial do Município ou ainda em Jornal da imprensa local, além de fixar o Edital em
locais acessíveis aos sindicalizados.
Parágrafo Único – A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação
com a presença de maioria absoluta dos sindicalizados em dia com suas obrigações
sindicais e, em Segunda e última convocação, após o intervalo de trinta minutos da
primeira, com qualquer número, salvo disposição estatutária em contrário.
Artigo 49º - A Assembléia Geral será instalada pelo Presidente da Entidade e
dirigida por sua Mesa Diretora.
§ 1º – A Mesa Diretora será constituída por um Presidente, um secretário e tantos
membros quanto forem necessários, e ainda, em casos de votação secreta, por dois
escrutinadores.
§ 2º - Os componentes da Mesa Diretora serão escolhidos pela Assembléia Geral
e pela Diretoria Executiva.
CAPÍTULO IV
DAS DELIBERAÇÕES E EXIGÊNCIAS
Artigo 50º - A Assembléia Geral só comporta deliberações sobre matérias objeto
da Convocação.

§ 1º – As deliberações da Assembléia Geral serão efetuadas considerando-se a
maioria dos votos presentes, ressalvado o quorum especial previsto neste estatuto.
§ 2º - Para deliberação sobre as matérias previstas nos incisos I, III, VII, XI e XIII
do art. 44 deste estatuto, será necessária a presença de 2/3 (dois terços) dos membros
sindicalizados em primeira chamada, em não perfazendo o quorum , será efetuada a
Segunda chamada após 30 (trinta) minutos, onde será necessária a presença da 1/3
(um terço) dos membros sindicalizados exigindo-se na 1ª hipótese o voto de 3/5 (três
quintos) dos presentes e, na 2ª hipótese, o voto de 2/3 (dois terços) dos presentes para a
aprovação.
§ 3º - Para deliberação sobre as matérias prevista no inciso IX do art. 44 deste
estatuto, será necessária a presença de ¾ (três quartos) dos membros sindicalizados
em primeira e única chamada, exigindo-se o voto de ¾ (três quartos) dos presentes
para a aprovação.
§ 4º - Para deliberação sobre as matérias previstas nos incisos IV, V, VI, X e XII do
art. 44 deste estatuto, será necessária a presença da maioria absoluta dos membros
sindicalizados em primeira chamada, em não perfazendo o quorum, será efetuada a
Segunda chamada, após 30 (trinta) minutos, com qualquer número dos membros
sindicalizados, exigindo-se na primeira hipótese o voto da maioria absoluta dos
presentes e, na Segunda hipótese, o voto de 2/5 (dois quintos) dos presentes para a
aprovação.
§ 5º - Para efeito de aplicação dos índices fracionários previstos neste estatuto,
considerar-se-á o arredondamento para mais e não para menos.
§ 6º - Para modificação do teor do §2º e do §3º deste artigo deverão ser respeitados
os mesmos índices fracionários neles previstos.
§ 7º - A Assembléia Geral poderá adotar o voto secreto em suas deliberações;
§ 8º - Nos empates verificados, o Presidente da Mesa Diretoria da Assembléia tem
direito ao voto de qualidade.
TÍTULO IV
DA DIRETORIA EXECUTIVA
CAPÍTULO I
DOS PODERES E REPRESENTATIVIDADE
Artigo 51º - A Diretoria Executiva é o Órgão de Administração do Sindicato.
§ 1º - A Diretoria Executiva administrará a Entidade na forma estabelecida neste
Estatuto, normas regimentais e/ou regulamentares e em conformidade com as leis
vigentes.
§ 2º - Os Membros que compõem a Diretoria executiva terão representatividade
no Município, no Estado e em e qualquer lugar onde seja necessária a defesa dos
interesses da categoria nos termos deste Estatuto, sendo assegurado a todos, os
direitos e prerrogativas constitucionais inerentes aos mandatos que exercem.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO DOS CARGOS
Artigo 52º - A Diretoria Executiva compõe-se dos seguintes cargos:
I – Presidente;
II - Vice-Presidente;
III – Diretor Administrativo;
IV – Diretor Administrativo Adjunto;
V – Diretor Financeiro;
VI – Diretor Financeiro Adjunto;
VII – Diretor Jurídico;
VIII – Diretor de Formação Sindical:
IX - Diretor Social e Cultural;
X – Diretor de Imprensa e Divulgação;
XI – Diretor de Educação, Esportes e Lazer.
XII - Diretor de Patrimônio;
XIII – Diretor de Saúde, Condições De Trabalho e Meio Ambiente;
Parágrafo Único – A Diretoria Executiva compõe-se de 13 (Treze) membros
titulares e 5 (cinco) suplentes.
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Artigo 53º - A Diretoria Executiva compete:
I – Administrar o Sindicato de acordo com o presente Estatuto e normas
Regimentais, gerir o patrimônio sindical e promover o bem estar dos sindicalizados;
II – Reunir-se anualmente em sessão ordinária, e, extraordinária, sempre que o
Presidente ou a maioria dos Diretores decidirem;
III – Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e demais normas Regulamentares da
categoria e as decisões da Assembléia Geral;
IV – Elaborar Regimento Interno, o Regulamento Eleitoral e demais normas
internas da Entidade;
V – Propor à Assembléia Geral a reforma ou alteração do Estatuto, Regimento
Interno e Regulamento Eleitoral, desde que as mudanças não conflitem os princípios
do SINSEMD;
VI – Propor à Assembléia Geral, quando for o caso, os valores dos descontos
Assistenciais, confederativos e Sindicais;
VII – Propor à Assembléia Geral, o orçamento de cada exercício financeiro, bem
como eventuais alterações do mesmo durante sua execução;
VIII – Elaborar e executar seu plano de trabalho;
IX – Apresentar ao Conselho Fiscal para exame e parecer os balancetes mensais e
os balanços anuais, acompanhados de contas e do respectivo relatório;
X – Autorizar a Admissão, exclusão, readmissão e licença dos sindicalizados;
XI – Coordenar os trabalhos para a realização de reuniões, congressos,
seminários, conferências, convenções e outros;
XII – Promover o inter-relacionamento do Sindicato com as demais entidades
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sindicais e não sindicais da comunidade, objetivando a unidade, a uniformidade de
posições e a defesa dos interesses coletivos da categoria;
XIII – Decidir sobre assuntos de interesse e relevância da categoria representada;
XIV – Decidir sobre questões que envolvam bens patrimoniais inclusive quanto á
sua aquisição, no que couber;
XV - deixar à disposição dos interessados o número dos filiados quites com suas
obrigações, afim de que se possa aplicar os índices fracionários previstos neste
Estatuto.
XVI – nomear as comissões que julgar necessárias, ou ainda constituir grupos de
trabalho objetivando o cumprimento das finalidades da Entidade;
XVII – impor as penalidades de sua competência;
XVIII – apreciar as informações fornecidas pelos seus Diretores, Conselheiros e
demais competentes da categoria representada e, se julgar conveniente, tomar as
medidas necessárias;
XIX – deliberar sobre as matérias apresentadas pelos titulares dos cargos da
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
XX – deliberar sobre os atos de urgência praticados pelo Presidente e demais
componentes da Diretoria Executiva em reunião convocada no prazo máximo de 07
(sete) dias da prática do ato;
XXI – admitir e demitir empregado, fixar seus salários e contratar a prestação de
serviços;
XXII – aprovar licenciamento de seus membros e deliberar sobre as faltas dos
mesmos às reuniões para as quais estavam convocados;
XXIII – interpretar o presente Estatuto e resolver os casos omissos;
§ 1º - Compete à Diretoria Executiva a convocação da Assembléia Geral,
obedecidas às normas estatutárias;
§ 2º - A Diretoria Executiva deverá dar conhecimento de seus atos aos filiados do
SINSEMD, afixando os comunicados em locais acessíveis aos sindicalizados.
§ 3º - Dos atos praticados pela Diretoria Executiva caberá recurso a Assembléia
Geral;
§ 4º - A parte interessada deverá interpor recurso no prazo máximo de 15 (quinze)
dias da data do fato, devidamente fundamentado, devendo ser analisado pela
Assembléia Geral na primeira reunião que se seguir.
§ 5º - A ocultação do ato praticado pela Diretoria Executiva, que venha causar
prejuízos a terceiros, filiados ou não ao SINSEMD, sujeitará os responsáveis, as
penas de perda do mandato ou exclusão, conforme a gravidade, sem prejuízo das
sanções definidas em lei.
CAPÍTULO IV
DAS DELIBERAÇÕES
Artigo 54º - As deliberações da diretoria Executiva serão tomadas por maioria
absoluta dos votos, com a presença mínima de dois terços dos seus membros.
§ Único – Das decisões da Diretoria Executiva, qualquer Diretor poderá recorrer
na primeira reunião da Assembléia Geral, que suceder ao ato questionado.
CAPÍTULO V
DAS REUNIÕES
Artigo 55º - A Diretoria Executiva reunir-se-á quando convocada pelo Presidente
ou pela maioria de seus membros, na sede do Sindicato, ou em caráter especial, em
qualquer lugar do município de fácil acesso.
§ Único – As reuniões somente serão instaladas com a presença de pelo menos
dois terços de seus membros e as deliberações serão tomadas na forma do artigo
anterior, devendo tudo ser lavrado a termo em livro próprio, sendo suas atas
numeradas e datadas cronologicamente.
Artigo 56º - A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente uma vez por mês,
segundo calendário estabelecido pela maioria de seus membros e,
extraordinariamente, quando se fizer necessário.
§ Único – A Diretoria Executiva poderá reunir-se, no todo ou em parte de seus
membros, por convocação do Presidente, para tratar de assuntos gerais relacionados a
área específica, desobrigando neste último caso, o quorum mínimo exigido no caput
do art. 54 deste Estatuto.
CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA DOS MEMBROS
Artigo 57º - Compete ao Presidente:
I – Administrar, dirigir e representar o Sindicato, ativo e passivamente, em juízo e
fora dele;
II – Nomear exonerar, quando necessário os auxiliares;
III – Convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria;
IV – Assinar com os Diretores das respectivas áreas, os contratos e quaisquer
documentos relativos à Entidade;
V – Convocar, instalar e presidir as Assembléias Gerais em conformidade com o
Estatuto;
VI – Assinar, juntamente com o Diretor Financeiro, os cheques emitidos pelo
Sindicato, bem como movimentar contas bancárias;
VII – Orientar a política do Sindicato no Município, submetendo à Diretoria
Executiva os planos de ação para apreciação;
VIII – Conferir condecorações e distinções honoríficas;
IX – Praticar os atos de urgência e de relevância para a classe, obedecidas às
normas pertinentes;
X – Coordenar as atividades da Diretoria Executiva, cabendo-lhe, nas reuniões, o
voto de qualidade em caso de empate;
XI – Aplicar as penalidades na forma estatutária, regimental e/ou regulamentar;
XII – Autorizar as despesas previstas no orçamento e ordenar o respectivo

pagamento, fazendo o mesmo com as despesas suplementares, admitidas pela
Diretoria Executiva;
XIII – Firmar contratos / convênios ou autorizar o credenciamento de advogado,
em caráter permanente ou provisório, para defesa de seus sindicalizados;
XIV – Zelar pela regularidade e fiel execução deste Estatuto, das normas
regimentais e/ou regulamentares;
XV – Designar membros da Diretoria Executiva, ou ainda, sindicalizados da
Entidade, para compor provisoriamente diretorias, departamentos, comissões e/ou
grupos de trabalho que julgar necessário e com finalidade específica da entidade
Sindical;
XVI – Baixar Deliberações, Portarias, Resoluções, Instruções Normativas e
outros documentos necessários ao desempenho da missão sindical;
XVII – Designar membros da Diretoria Executiva e/ou do Conselho Fiscal, para
representá-lo ante aos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, bem como Junto a
Administração Pública em Geral e/ou terceiros.
§ Único – O Presidente do Sindicato poderá delegar as atribuições mencionadas
nos incisos III, V, VI, IX e deste artigo aos Diretores, ressalvadas os limites previstos
neste Estatuto.
Artigo 58º - Compete ao Vice-Presidente:
I – Substituir o Presidente em suas faltas e/ou impedimento;
II – Assumir a Presidência em caso de vacância ou por licenciamento, durante o
período de afastamento ou o tempo que faltar para o término do mandato;
III – Cumprir as normas estatutárias, regimentais e/ou regulamentares;
IV – Participar das reuniões da Diretoria Executiva;
V – Dar auxílio no desempenho das atividades do Sindicato, nas áreas designadas
pelo Presidente;
Artigo 59º - Compete ao Diretor Administrativo:
I – Dirigir e coordenar a Secretaria, bem como redigir a correspondência do
Sindicato;
II – Secretariar as reuniões da Diretoria Executiva, lavrando as respectivas atas e
demais registros;
III – Ter sob sua guarda os arquivos do Sindicato;
IV – Preparar, em conjunto com a Presidência, os expedientes e a proposta da
ordem do dia das reuniões da Diretoria Executiva;
V – Requerer junto aos Órgãos Públicos, entidades privadas ou terceiros
quaisquer documentos ou informações, que sejam de interesse da classe ou da própria
Entidade;
VI – Desenvolver e executar o trabalho de relações públicas do Sindicato,
juntamente com a Diretoria de Imprensa e Divulgação;
VII – Promover a divulgação de todas as ações do sindicato, juntamente com a
Diretoria de Imprensa e Divulgação;
VIII – Cumprir as normas Estatutárias, regimentais, Regulamentares e
desempenhar outras atividades que lhe forem designadas pelo Presidente;
§ Único – A Diretoria Executiva poderá delegar a qualquer um de seus membros a
função de relações públicas do SINSEMD.
Artigo 60º - Compete ao Diretor Administrativo Adjunto:
I – Dirigir os serviços da Secretaria-Geral;
II – Preparar e expedir as correspondências;
III – Secretariar as reuniões da Diretoria Executiva;
IV – Superintender a administração do SINSEMD, nas áreas de pessoal e
material;
V – Desempenhar as atribuições delegadas pelo Presidente.
Artigo 61º - Compete ao Diretor Financeiro:
I – Dirigir e fiscalizar os serviços de Tesouraria;
II – Guardar, sob sua responsabilidade, os valores e títulos pertencentes ao
SINSEMD;
III – Apresentar trimestralmente ao Conselho Fiscal o balancete financeiro de
receitas e despesas e planilha de arrecadação de contribuição mensal;
IV – efetuar semestralmente o inventário patrimonial, juntamente com o Diretor
de Patrimônio;
V – Assinar, juntamente com outro diretor, os livros fiscais, trabalhistas e
previdenciários da entidade e os documentos de movimentação financeira do
SINSEMD;
VI – Elaborar, com o auxílio do Diretor Financeiro Adjunto, a proposta
orçamentária anual, submetendo-a à aprovação do Conselho Fiscal;
VII – Encaminhar ao Conselho Fiscal o relatório financeiro anual até trinta dias
antes da realização da Assembléia Ordinária.
Artigo 62º - Compete ao Diretor Financeiro Adjunto:
I – Substituir o Diretor Financeiro em caso de falta, impedimento ou vacância;
II – Auxiliar o Diretor Financeiro na elaboração da proposta orçamentária;
III – Desempenhar as atribuições delegadas pelo Diretor Financeiro e pelo
Presidente;
IV – Assinar, juntamente com o Presidente ou com o Diretor Financeiro, os
documentos de movimentação financeira do SINSEMD.
Artigo 63º - Compete ao Diretor Jurídico:
I – Prestar orientação jurídica à entidade;
II – Tomar conhecimento dos pedidos de assistência jurídica dos associados
relativos às questões funcionais e dar parecer sobre o assunto;
III – Acompanhar as questões judiciais de interesse dos associados, informandoos a respeito de todas as fases dos processos;
IV – Manter acompanhamento da legislação, doutrina e jurisprudência das
matérias pertinentes à categoria;
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Artigo 64º - Compete ao Diretor de Formação Sindical:
I – Organizar e manter atualizado cadastro dos sindicatos, federações,
confederações, centrais de trabalhadores e outras formas associativas que
representem a classe trabalhadora;
II – Representar a entidade nos encontros, seminários, plenárias, fóruns de
debates e reuniões de interesse da categoria;
III – Manter contatos com outros sindicatos de modo a integrar, uniformizar e
maximizar as ações e a troca de experiências entre si;
IV – Coordenar as atividades de formação sindical;
V – Promover a integração e intercâmbio entre sindicatos filiados,
desenvolvendo a formação e a consciência política e sindical;
VIII – Organizar e estimular a realização de cursos, seminários, simpósios,
encontros e congressos.
IX - Acompanhar as atividades dos Departamentos e Institutos de Assessoria
Sindical;
X - Representar o Sindicato junto as Centrais Sindicais;
XI - Acompanhar e efetuar estudos permanentes sobre a evolução do Movimento
Sindical Nacional e Internacional
XII - Propor e coordenar o trabalho da Assessoria de formação sindical.
Artigo 65º - Compete ao Diretor de Imprensa e Divulgação:
I - coordenar a produção, circulação e divulgação de informações do SINSEMD;
II - supervisionar o encaminhamento junto aos veículos de comunicação
externos de material de informação e promoção das atividades sindicais;
III - promover constante organização e arquivamento do material de
comunicação e divulgação do Sindicato e outras entidades afins, para a preservação e
estudo da história da luta dos trabalhadores.
V coordenar a publicidade e a propaganda de interesse da entidade;
VI – elaborar e distribuir os informativos, jornais, bem como qualquer outro
meio de divulgação da entidade.
Artigo 66º - Compete ao Diretor Social e Cultural:
I - organizar e apresentar à consideração da Diretoria o calendário social da
Associação;
II - propor ao presidente, se necessário, a designação de associados para equipe
de apoio;
III - monitorar as necessidades e anseios dos associados em relação à parte
social;
IV - organizar os eventos de caráter educacional, cultural e social;
V - estar presente ao local das festividades antes do início das mesmas, só se
afastando depois de tomar todas as providências necessárias;
VI - apresentar à Diretoria, semestralmente, o relatório das atividades realizadas;
VII - em conjunto com o Presidente da Associação, desenvolver projetos
específicos, relativos a palestras e cursos;
VIII - propor iniciativas que revertam em benefícios financeiros à associação,
mediante a realização de projetos específicos da Diretoria.
Artigo 67º – Compete ao Diretor de Educação, Esportes e Lazer:
I - Estimular atividades educacionais da categoria, tendo em vista o valor da
liberdade de expressão como instrumento de construção da sociedade democrática,
pluralista e sem preconceitos;
II - Estimular a realização de atividades esportivas e de lazer na categoria, como
forma de reforçar os laços de fraternidade e solidariedade entre os trabalhadores.
Artigo 68º - Compete ao Diretor de Patrimônio:
I - Levantar e manter atualizado o cadastro de todos os bens do Sindicato, bem
como materiais esportivos, móveis, utensílios e outros;
II - Efetuar sob a supervisão do Presidente do Sindicato, as compras necessárias,
mediante tomada de preços, com exceção das de mera administração;
III - Apresentar anualmente à Diretoria o relatório de suas atividades;
IV - Fiscalizar todos os trabalhos de melhoramento e conservação das
dependências do Sindicato, Sede Social / Administrativa, Clube de Campo, bosques,
jardins, piscinas, praças de esporte e demais instalações representativas internas e
externas;
V - Manter sempre atualizado o plano diretor do Sindicato;
VI - Apresentar à Diretoria, sempre que necessário, sucinto relatório de
propostas para substituição ou venda de materiais desnecessários ou inúteis para o
Sindicato.
VII - Propor regulamentos para utilização do Patrimônio;
Artigo 69º - Compete ao Diretor de Saúde, Condições De Trabalho e Meio
Ambiente:
I – A Diretoria de Saúde do Trabalhador, Condições de Trabalho e Meio
Ambiente, é uma diretoria de assessoria do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais, nas áreas de Saúde Ocupacional, condições de trabalho, ergonomia e
meio ambiente.
II - Implementar a Diretoria de Saúde e Condições de Trabalho mantendo setores
que promovam estudos sobre a saúde do trabalhador; • Identificação de seqüelas de
acidentes, orientação para encaminhamentos jurídicos, Laudos periciais.
III - Planejar, executar, avaliar e divulgar as atividades estruturadas para a
análise e discussão das questões de saúde do trabalhador;
IV - Assessorar a Diretoria Executiva e o conjunto do Sistema Diretivo Sindical
na discussão das linhas de trabalho e projetos a desenvolver na área de atuação desta
diretoria. V - Promover entre os associados iniciativa que visem o bem-estar; VI Propor parcerias ou convênios necessários às atividades da Diretoria VII - Propor
programas específicos aos aposentados, gestantes e portadores de necessidades
especiais;

TÍTULO V
DO CONSELHO FISCAL
CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO DOS CARGOS
Artigo 70º - Ao Conselho Fiscal é limitada à gestão financeira do Sindicato.
§ 1º - Aos membros titulares do Conselho Fiscal, é assegurado todos os direitos e
prerrogativas inerentes aos cargos que exercem no Sindicato.
§ 2º O Conselho Fiscal compõe-se de 03 (três) membros titulares e 02 (dois)
membros suplentes.
§ 3º - O Conselho Fiscal elegerá, dentre os seus membros, o Presidente e o
Secretário.
§ 4º - A substituição ou preenchimento, em casos de impedimentos ou vacância
dos titulares do Conselho Fiscal, ocorrerá por designação do presidente.
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA
Artigo 71º - Comete ao Conselho Fiscal, emitir parecer na prestação de contas
anual da Diretoria Executiva, e exercerá a auditoria fiscal da Entidade com plenos
poderes para realizar, quando julgar necessário, ação fiscalizadora, vistorias e
exames contábeis, visando manter a regularidade financeira da Entidade.
§ 1º - Se ao final de cada exercício, o Conselho Fiscal não receber da Diretoria
Executiva os elementos contábeis da Administração Financeira, este, promoverá a
tomada de contas.
§ 2º - Conselho Fiscal promoverá a convocação da Assembléia Geral,
obedecidas as normas estatutárias.
CAPÍTULO III
DAS REUNIÕES E DAS DELIBERAÇÕES
Artigo 72º - O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que houver necessidade,
convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus membros, pela Diretoria
Executiva ou ainda pela Assembléia Geral.
Parágrafo Único – As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser tomadas por
maioria de votos, com a presença obrigatória de três membros.
TÍTULO VI
DO CONSELHO ELEITORAL
CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO
Artigo 73º - O Conselho Eleitoral é o Órgão colegiado composto de 05 (cinco)
membros que elegerão internamente seu Presidente e seu Secretário.
§ 1º - Os membros do Conselho Eleitoral deverão ser escolhidos pela Assembléia
Geral, dentre os sindicalizados quites com suas obrigações sindicais, até o dia 15 de
abril do ano que anteceder o período para realização das eleições trienais previstas
neste estatuto.
§ 2º - O Mandato do Conselho Eleitoral encerra-se na data da posse dos membros
eleitos para a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal.
§ 3º - A Assembléia Geral deverá compor o Conselho Eleitoral
extraordinariamente sempre que houver a ocorrência de situações excepcionais
previstas neste estatuto em que seja necessária a realização de novas eleições.
§ 4º - Os sindicalizados que vierem a compor o Conselho Eleitoral não poderão
concorrer ao pleito para a escolha da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, na
eleição para a qual tenham sido designados.
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA
Artigo 74º - O Conselho Eleitoral é o Órgão Sindical encarregado de promover
na forma deste estatuto e demais normas regulamentares, as eleições para a escolha
dos membros dos órgãos eletivos do SINSEMD, entendendo-se como tal a eleição
para a Diretoria Executiva e para Conselho Fiscal, realizadas simultaneamente.
Parágrafo Único – Compete ao Conselho Eleitoral:
I – Convocar a Assembléia Geral para a realização das eleições para a diretoria
Executiva e para o Conselho Fiscal;
II – Promover todos os atos necessários para a realização das eleições;
III – Receber as inscrições das chapas concorrentes aos órgãos eletivos;
IV – Julgar as impugnações das chapas concorrentes aos órgãos eletivos;
V – Apurar os votos e proclamar o resultado das eleições;
CAPÍTULO III
DAS REUNIÕES E DAS DELIBERAÇÕES
Artigo 75º - O Conselho Eleitoral reunir-se-á sempre que houver necessidade,
convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus membros, pela Diretoria
Executiva,. Conselho Fiscal ou ainda pela Assembléia Geral.
Parágrafo Único – As deliberações do Conselho Eleitoral deverão ser tomadas
por maioria de votos, com a presença obrigatória dos cinco membros.
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TÍTULO VII
DOS REPRESENTANTES SINDICAIS
CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO
Artigo 76º - Será eleito um representante sindical no órgão ou Secretaria da
Prefeitura Municipal de Dourados, com mandato coincidente da Diretoria Executiva.
§ 1º - As eleições ocorrerão na unidade de trabalho, após a eleição da Diretoria
Executiva;
§ 2º - A competência e atribuições dos Representantes Sindicais serão definidas
em regulamento.
TÍTULO VIII
DA VACÂNCIA DOS CARGOS

IV – As doações, subvenções, auxílios, contribuições de sindicalizados da
categoria e/ou de terceiros e legados;
V - A renda proveniente de empreendimentos, assistência judiciária nas causas
trabalhistas, atividades e serviços e outras rendas eventuais;
Artigo 82º - Os sindicalizados ao SINSEMD, deverão efetuar uma contribuição
pecuniária mensal e obrigatória, que será fixada no primeiro bimestre de cada ano
pela Assembléia Geral, não podendo exceder a 2% (dois por cento) do vencimento
bruto dos mesmos.
§ 1º - Nas ações e negociações coletivas que obtiverem êxito, a Assembléia Geral
poderá instituir uma contribuição pecuniária em percentagem, a ser descontado do
valor obtido por cada filiado, que deverá se reverter para constituição de um fundo
destinado às aquisições patrimoniais da Entidade.
§ 2º -. A contribuição prevista no parágrafo anterior deverá ser instituída
anteriormente ao início das ações ou negociações a que se referir.
§ 3º - Poderá, a critério da Assembléia Geral, definir um teto para contribuição
pecuniária mensal e obrigatória, a ser regulamenta pela Diretoria Executiva.

CAPÍTULO I
DOS CARGOS ELETIVOS
Artigo 77º - No caso de vacância de cargos eletivos de titulares dos órgãos do
sindicato, proceder-se-á seu preenchimento através dos suplentes.
Artigo 78º - A vacância do cargo eletivo, será declarada pelo respectivo órgão do
sindicato, nas hipóteses de impedimento, abandono, renúncia, afastamento,
licenciamento, perda de mandato, ou falecimento.
§ 1º - O impedimento dar-se-á quando por quaisquer motivos surgir
incompatibilidade com o exercício do cargo.
§ 2º - O abandono dar-se-á quando o ocupante de determinado cargo deixar de
comparecer, sem motivo justificado, a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas
para as quais fora convocado.
§ 3º - A renúncia dar-se-á por motivo alheio a vontade do exercente do cargo.
§ 4º O afastamento dar-se-á em função de afastamento temporário por vontade
expressa do exercente do cargo.
§ 5º O licenciamento dar-se-á em função do afastamento temporário por vontade
expressa do exercente do cargo.
§ 6º - A perda do mandato dar-se-á quando houver, comprovadamente, por parte
do exercente do cargo, malversação ou dilapidação do patrimônio sindical, grave
violação às normas estatutárias ou ainda, uso indevido do nome do SINSEMD.
§ 7º - Ocorrendo a vacância simultânea dos cargos de Presidência e da VicePresidência do Sindicato, por quaisquer motivos, os membros da Diretoria Executiva
escolherão, em reunião extraordinária, dentre eles, aquele que ocupará o cargo de
Presidente, até o retorno do titular ou pelo prazo de 60 (sessenta) dias diante da
impossibilidade do retorno, devendo os mesmos, neste último caso, convocar a
Assembléia Geral para compor o Conselho Eleitoral que promoverá novas eleições.
§ 8º - Ocorrendo renúncia ou demissão coletiva dos membros da Diretoria
Executiva e/ou Conselho Fiscal do Sindicato, a Assembléia Geral deverá compor o
Conselho Eleitoral para que se possa aplicar, obrigatoriamente, os procedimentos
estabelecidos pelas normas estatutárias e regulamentares, afim de que se efetive a
eleição para os referidos órgãos.
§ 9º - Entende-se como renúncia ou demissão coletiva, o afastamento definitivo,
por qualquer motivo, de número igual ou superior a dois terços dos membros, de
qualquer dos órgãos da entidade ;
CAPÍTULO II
DOS CARGOS NOMEADOS
Artigo 79º - A Diretoria incumbe nomear grupos de trabalho, bem como
auxiliares adjuntos a seus cargos.
§ 1º - Os grupos de trabalho e os auxiliares adjuntos têm por finalidade facilitar a
execução dos trabalhos da Diretoria Executiva, assim, são órgãos de colaboração,
órgãos executivos de ação e de pesquisa, obedecendo aos limites estatutários, a eles
não podendo ser delegados funções ou poderes inerentes aos membros da Diretoria
Executiva, estando na responsabilidade permanente do membro diretor a quem
estiverem subordinados diretamente.
§ 2º - A vacância dos cargos de nomeação será declarada pelos respectivos órgãos
diretores, nas hipóteses de abandono da função, renúncia, perda da confiança, ou
falecimento.
§ 3º - O abandono de cargo nomeado dar-se-á quando o ocupante deixar
comparecer, sem motivo justificado a três reuniões consecutivas, ou cinco alternadas,
para as quais fora convocados.
§ 4º - A renúncia do exercente do cargo nomeado dar-se-á quando o ocupante a
requerer.
§ 5º - A perda da confiança do exercente de cargo nomeado dar-se-á a critério
exclusivo dos responsáveis pela respectiva nomeação.
TÍTULO IX
GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
CAPÍTULO I
DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS
Artigo 80º - Constituem bens patrimoniais do Sindicato os móveis, imóveis,
semoventes e todos e quaisquer outros bens, adquiridos pela própria Entidade.
Artigo 81º - Constituem receitas do Sindicato:
I – As contribuições previstas em lei;
II – A renda proveniente de aplicações financeiras;
III – A renda patrimonial;

CAPÍTULO II
DAS DESPESAS E ORÇAMENTO
Artigo 83º - As despesas do Sindicato correrão pelas rubricas previstas na
legislação e instruções vigentes;
Parágrafo Único – O plano de contas deve observar o orçamento aprovado na
forma deste Estatuto e comportará, exclusivamente, os dispêndios da manutenção e
os gastos contratados, autorizados pelo Presidente ou Diretor Financeiro da Diretoria
Executiva.
Artigo 84º - A despesa será realizada de acordo com o Orçamento anual
elaborado pela Diretoria Executiva, com o parecer ao Conselho Fiscal e aprovado
pela Assembléia Geral no primeiro bimestre de cada ano.
§1º - As eventuais alterações no orçamento durante sua execução deverão ser
submetidas à aprovação da Assembléia Geral, salvo os casos de comprovada
urgência.
§ 2º - Em casos urgentes e excepcionais, o Presidente do Sindicato poderá
autorizar despesas não previstas no orçamento anual, desde que haja disponibilidade
financeira, devendo submeter sua decisão à apreciação da Diretoria Executiva no
prazo máximo de 7 (sete) dias da autorização, cabendo ao Conselho Fiscal emitir
parecer, obedecidas as demais normas que regem a Entidade.
§ 3º - O exercício financeiro anual será em 1º de janeiro e encerrado em 31 de
dezembro.
§ 4º - As receitas e as despesas serão escrituradas em livro próprio, obedecidas às
formalidades legais.
§ 5º - Os sindicalizado do SINSEMD, poderão requerer a prestação de contas
junto à Diretoria Executiva, mediante requerimento assinado por ¼ (um quarto) do
total dos filiados quites com suas obrigações.
§ 6º Considera-se despesa:
I - compra de material necessário ao funcionamento do SINSEMD;
II - manutenção e conservação do patrimônio geral do SINSEMD;
III - pagamento de tributos;
IV - custeio da execução das finalidades do SINSEMD;
V - concessão de prêmios e brindes;
VI - gastos eventuais devidamente autorizados;
VII - remuneração e encargos sociais do Quadro de Pessoal;
VIII - contratação de prestação de serviços para execução de atividades inerentes
as finalidades da Associação;
IX - Aluguéis e taxas de utilização de bens de terceiros;
X - Taxas bancárias;
XI - Obras e ampliações do patrimônio imóvel do SINSEMD;
XII - Empréstimos autorizados;
XIII - Ajuda de custo (alimentar, transporte), diárias, consideradas essenciais e
necessárias à representatividade do SINSEMD; XIV - Despesas eventuais;
XV - Capacitação do quadro funcional, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

TÍTULO X
DOS SINDICALIZADOS DA CATEGORIA
CAPÍTULO I
DOS FILIADOS
Artigo 85º - Poderão filiar-se ao Sindicato todos os servidores públicos
Municipais de Dourados-MS, que prestam efetivo serviço a Prefeitura Municipal de
Dourados, bem como os integrante da Fundações, Autarquias, Institutos e da Câmara
Municipal de Dourados, inclusive os aposentados.
§ 1º - Os servidores mencionados neste artigo, investem-se na condição de
sindicalizados, mediante o preenchimento e assinatura de formulário próprio, no que
constará a adesão ao estatuto do Sindicato e o compromisso de fiel cumprimento das
demais normas internas da categoria.
§ 2º - Do indeferimento do pedido de filiação do Sindicato, caberá recurso á
Diretoria Executiva, que deverá submeter à Assembléia Geral, além de outros
recursos previstos neste Estatuto.
§ 3º - Perderá a condição de filiado, todo aquele que por qualquer motivo, deixar
o exercício da categoria profissional, exceto nos casos de aposentadoria ou
afastamentos legais.
§ 4º - O filiado que desligar-se dos quadros do SINSEMD, por uma ou mais vezes
poderá ser reintegrado, após o pagamento da quantia equivalente a 06 (seis) meses da
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contribuição sindical que lhe seria devida, fincando sujeito a carência de 03 (três)
meses para a utilização dos serviços prestados pelo Sindicato, a partir da data do
reingresso.
§ 5º - Todos os filiados são iguais perante o SINSEMD, independentemente da
posição hierárquica que os mesmos possam ocupar.
Artigo 86º - Todos os sindicalizados deste Sindicato, dividem-se em:
I – Fundadores – aqueles que tenham participado da Assembléia Geral de
Fundação do Sindicato;
II – Efetivos – aqueles que obtiveram aprovação para seu pedido de admissão;
III – Beneméritos – aqueles integrantes da categoria que tiverem prestado
relevantes serviços ao Sindicato, promovendo a solidariedade da classe, concorrendo
para o desenvolvimento do patrimônio ou efetuado doação ou legado à entidade;
IV – Honorários – aqueles que, não pertencendo à categoria profissional
representada, prestem relevantes serviços ao Sindicato ou à categoria;

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DOS FILIADOS
Artigo 87º - Aos sindicalizados em dia com suas obrigações estatutárias, serão
assegurados os seguintes direitos:
I – participar, discutir, votar e ser votado nas Assembléias Gerais da Entidade, nos
Congressos, reuniões, comissões, conselhos e demais atividades, observados os
impedimentos legais presentes no Estatuto do Sindicato e demais normas
regulamentares.
II – requerer, na forma estatutária, a convocação da Assembléia Geral.
III – representar e requerer informações, por escrito, perante os órgãos do
Sindicato sobre assuntos relativos á sua condição de sindicalizado;
IV – utilizar os serviços e instalações do Sindicato, obedecidas as normas internas
e na legislação vigente.
V – Gozar das prerrogativas de sindicalizado, asseguradas neste Estatuto e na
legislação vigente.
VI – Encaminhar à Diretoria Executiva, por escrito, sugestões e propostas de
interesse coletivo.
§ 1º – Aos sindicalizados Fundadores que deixarem o exercício da categoria
profissional, perdendo assim a condição de sindicalizado, será assegurado o direito de
continuar a usufruir as áreas de cultura e lazer pertencentes ao SINSEMD, respeitandose os regulamentos pertinentes e efetuando-se os pagamentos das contribuições
respectivas.
§ 2º Para efeito deste estatuto, são considerados associados especiais:
I- os ocupantes de cargos comissionados e pensionistas;
II - servidores efetivos lotados em outros órgãos;
III- estagiários;
IV- empregados de empresas prestadoras de serviços;
V- outras formas de vinculação, desde que, legalmente reconhecidas;
§ 3º É vedado aos associados especiais, ocuparem cargos na Diretoria Executiva.
Artigo 88º - A assistência jurídica será prestada exclusivamente aos sindicalizados
em dia com suas obrigações sindicais, em razão do envolvimento destes em causas ou
situações estritamente provenientes do exercício da função, limitando-se o Sindicato, a
colocação da Diretoria Jurídica e/ou Advogado, à disposição, não assumindo nenhuma
outra responsabilidade, inclusive, quanto à deserção de recurso por parte do
interessado.
Parágrafo Único – Quando da interposição de ações judiciais, os gastos com a
assistência jurídica vir a comprometer o orçamento anual do SINSEMD, a Diretoria
Executiva com o parecer do Conselho Fiscal, poderá propor a Assembléia Geral a
fixação de uma contribuição a ser paga pelos Sindicalizados beneficiados com as
referidas ações.

IV – Perda do Mandato – que se aplica nos casos em que houver,
comprovadamente, por parte do exercente do cargo, malversação ou dilapidação do
patrimônio sindical, grave violação às normas estatutária ou ainda, uso indevido do
nome do SINSEMD;
V – Exclusão – que se aplica quando o sindicalizado:
a) cometer ato de improbidade;
b) for condenado criminalmente por sentença transitada em julgado;
c) praticar ato lesivo à honra e a boa fama ou ainda praticar ofensas e físicas, contra
filiados ou terceiros, nas dependências da entidade;
d) causar, deliberadamente, danos e prejuízos ao patrimônio do Sindicato;
e) desrespeitar gravemente o presente estatuto.
§ 1º - A aplicação das penalidades constantes dos incisos I, II e III é de competência
da Diretoria Executiva e, do inciso IV e V, de competência da Assembléia Geral.
§ 2º - A falta cometida pelo sócio, deverá ser examinada por uma comissão de
sindicância composta, no mínimo por três membros dos órgãos da Entidade, presidida
pelo cargo mais elevado, nomeados por ato do Presidente do Sindicato, que após a
conclusão dos trabalhos, apresentará o relatório final à Diretoria Executiva ou à
Assembléia Geral, para julgamento, conforme a competência.
§ 3º - A falta cometida pelo membro de qualquer órgão eletivo do SINSEMD
sujeita a perda de mandato ou exclusão deverá ser apurada por comissão de sindicância
composta, no mínimo por três membros dos órgãos da Entidade, designados e
nomeados pela Assembléia Geral, dentre seus sindicalizados presentes em dias com
suas obrigações, que após a conclusão dos trabalhos, apresentará o relatório final à
Diretoria Executiva ou à Assembléia Geral, para julgamento, conforme a competência.
§ 4º - Os sindicalizados que se tornarem membros da comissão de sindicância
prevista no parágrafo anterior, não poderão vir a ocupar qualquer cargo eletivo nos
órgãos do Sindicato durante o período equivalente ao mandato do membro contra o
qual se instaurou o referido processo.
§ 5º - Para atingir suas finalidades, a comissão de sindicância poderá diligenciar
inquirir, tomar depoimentos e ouvirem sindicalizados, outros integrantes da categoria e
terceiros, podendo ainda, solicitar, requerer e pedir vistas a documentação e
informações junto as pessoas físicas ou jurídicas, além de outras medidas necessárias
para o fiel e completa elucidação do caso.
§ 6º - As comissões de sindicância deverão concluir seus trabalhos no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogáveis por igual prazo em casos de comprovada dificuldade na
apuração dos fatos.
§ 7º - Os filiados poderão recorrer das penas aplicadas e impostas pela Diretoria
Executiva, interpondo recurso à Assembléia Geral, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, contados do ato de aplicação da penalidade, que será analisado e julgado na
primeira reunião após a data do recurso.
§ 8º - Os filiados que não estiverem em dia com suas obrigações perante o
Sindicato, perderão os direitos previstos nos arts. 86 e 87 do presente Estatuto, sendo
que a regularização da situação pendente habilitará automaticamente o filiado.
§ 9º As penalidades aqui previstas deverão ser regulamentadas pelo regimento
interno da entidade.
Artigo 91º - O processo de apuração de irregularidades contra filiados e membros
dos órgãos eletivos, instaurados pela Entidade, não cessará, caso o acusado se desfile
voluntariamente ou renuncie ao cargo dos órgãos eletivos do Sindicato.
Artigo 92º - Será assegurado o direito de ampla defesa ao filiado acusado, que
poderá defender-se em qualquer fase do processo, pessoalmente ou por procuração, as
suas expensas.
Parágrafo Único – O processo correrá a revelia, caso o acusado, sem causa
justificada, não compareça à convocação para prestar esclarecimentos, estando
devidamente intimado.
Artigo 93º - As normas regimentais e/ou regulamentares poderão estabelecer
outras sanções disciplinares.

CAPÍTULO III
DOS DEVERES
Artigo 89º - São deveres dos sindicalizados:
I – Pagar pontualmente as contribuições sindicais.
II - cumprir este Estatuto e as normas regimentais.
III – Zelar pelo patrimônio da Entidade, conservando-o e indenizando-o sempre
que nele causar prejuízo, de acordo com o que for apurado pela Diretoria Executiva.
IV – Comparecer às reuniões e Assembléias Gerais da Entidade.
V – Respeitar e cumprir as decisões emanadas da Assembléia Geral.
VI – Exercer com dedicação, probidade e zelo o cargo ou função, quando
escolhido ou eleito, e ainda, as tarefas que lhe forem atribuídas pela diretoria, salvo
justo impedimento.
VII – Manter-se a par da vida da Entidade, não lhe sendo lícito alegar ignorância de
qualquer dispositivo estatutário, regimental, regulamentar ou disposição
administrativa como justificativa de ato praticado, prejudicial ao bom nome ou a
atividade funcional da Instituição.

CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES
.
Artigo 90º - Os sindicalizados que infringirem os dispositivos estatutários,
regimentais e o regulamento eleitoral, serão passíveis das seguintes penalidades:
I – Advertência – que se aplica nos casos primários de menor gravidade.
II – Multa - que se aplica nos casos primários de maior gravidade.
III – Suspensão – que se aplica nos casos de reincidência de infração já punida com
pena de multa;

TÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRASITÓRIAS
Artigo 94º - Serão nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos neste Estatuto e na
legislação em vigor.
Artigo 95º - Não havendo disposição em contrário, prescreve em dois anos, o
direito de pleitear a reparação de qualquer ato infringente de disposição contida neste
Estatuto.
Artigo 96º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva do
Sindicato, observado o limite de sua competência.
Artigo 97º - O Regimento Interno da Entidade e o Regulamento Eleitoral, são
partes integrantes deste Estatuto, em complemento às demais disposições estatutárias.
Artigo 98º - Este Estatuto, devidamente aprovado pela Assembléia Geral,
realizada no dia 07 de dezembro de 2004, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul,
entra em vigor na data de seu registro no órgão competente.
Dourados – MS, 07 de dezembro de 2004.
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Presidente
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