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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO SINDICATO DOS
FARMACÊUTTCOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA NO DIA
03 DE SETEMBRO DE 2009.

As dezenove horas e trinta minutos (l9h30min) do dia 03 (três) de setembro do ano dois mil
e nove (2009), o' Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro realizou a
Assembléia Geral Extraordinária, em segunda convocação, de acordo com a publicação do
Edital n'07/2009 no Diário oficial do Estado do Rio de Janeiro de26 (vinte e seis) de
agosto de- dois mil e nov€ (2009), cujo teor é o seguinte: $INDICATo óos
FARMACÊurICos Do ESTADo Do RIo DE JANETRo -cNpJ: 33652405/0001-63 -
EDITAL N" 07/2009-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDfNÁnfn - A ser realizada na
ABF - Associação Brasileira de Farmacêuticos, Tocalizada, Rua dos Andradas, 96-10.-
andar- Centro - RI, no dia 03/09/2009. - Ficam convocados os sócios em dia para AGE, as
19h em lu convocação e as l9:30h em 2u e última convocação, com qualquer número de
sócios em condições de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Reforma Estatutríffff**
B) Regulamento Eleitoral. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2009. Dr. Francisco Cláudio de
Souza Melo - Presidente do SINFAERJ:

O Presidente do SINFAEzu abriu os trabalhos e, na forma do que estabelece o Estatuto
vigente, solicitou ao plenário que fosse indicado um associado presente pÍua presidir os
trabalhos, tendo recaído a escolha no Dr. Wendell Torres de Cerqueira e para secretariar a
+GE o Dr. Sergio Luiz Femandes. O presidente da assembléia, abriu oì Íabalhos, e na
forma do Estatuto vigente, em seguid4 verificando que não havia quomm paÍa aprimeira
convocação, proÍïogando o início da assembléia para a segunda chamada. Antes da
deliberação pelos presentes, esclareceu o Presidentè da AssetnUteiu que o quorum paÍa
instalação da presente assembléia é estabelecido pelo artigo 19 do atual Èstatuto da entidade
sjndical que assim estabelece: "Art. 19 - O quorum para instalação em primeira convocação
das assembléias, será de 2/3 dos associados em pleno gozo de seus direitos estatutiírior, L*
segunda convocação 30 (hinta) minutos após, com qualquer número de associados
presentes". O Presidente da assembléia" verificando que os presentes atendiam a condição
prevista no atual Estafuto, as dezenove horas e trinta minutos, com a presença de 24 (vinie e
quatrÕ) famacêuticos, deu início à assembléi4 com a leitura do editaÌ acimá ftanscrito e fez
exposição sobre a necessidade da reforma do Estatuto da entidade, que foi objeto de anrilisÉ
da atual Diretoria do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Rio àe Janeiró. Em seguid4
foram lidos todos os artigos da reforma estatuüíria proposta, com discussão detalhada sobró
cada artigo, sendo aprovada, por unanimidade, a reforma do ESTATUTO DO SINDICATO
Dos FARMAcÊurtcos Do ESTADO Do zuo DE JANEIRO, que passará a vigorar,
após o competente registro no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. com o
seguinte teor:
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ESTATUTO DO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

CAPÍTULO I
DO SINDICATO E SEUS FINS

Art. lo - O Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro, sigla SINFAERJ,
entidade sindical de primeiro grau, fundada em 20 de setembro de 1949, é constituídapaÍa
fins de estudo, coordenação, proteção, reivindicação e representação legal dos farmacêuticos,
empregados, aposentados e autônomos do Estado do Rio de Janeiro, no sentido da
solidariedade profissional, e dos interesses nacionais, tendo sede e foro no município do Rio
de Janeiro e base territorial em todo o Estado do Rio de Janeiro, regendo-se pelas disposições
constitucionais e legais vigentes e pelo presente Estatuto.

Art. 2o - O SINFAERí, com sede à Rua da Lapa, no 120, salas 603/605, Lap4 Rio de
Janeiro, RI, CEP 20.021-180, é entidade e pessoa jurídica de direito privado, associação
com natureza e fins não lucrativos e duração indeterminada e exercerá suas atividades de
acordo com o que dispõe o presente estatuto.

Art.3o - São princípios do SINFAERJ:

I - Lutar contra toda e qualquer forma de opressão e exploração prestando inestrita
solidariedade à luta dos Farmacêuticos;
II - Lutar pela defesa das liberdades individuais e coletivas, pelo respeito à justiça
social e pelos direitos fundamentais do homem;
lll-Zelat pelos direitos e interesses dos trabalhadores representados não só nas suas
relações de emprego e trabalho, mas enquanto cidadãos trabalhadores;
IV - Orientar sua atuação no sentido de fortalecer a luta e a organização de base dos
trabalhadores nos-seus locais de trabalho;
V - Lutar pela autonomia e liberdade sindical;
VI {umprir, fazer cumpú, fomentar a aplicação dos princípios, normas de
proteção aos Dfueitos Humanos Fundamentais dos Trabalhadores da Organização
Internacional do Trabalho * OIT;
VII -Solidarizar-se com todos os moúmentos dos trabalhadores e dos povos
caminham na perspectiva de uma sociedade liwe e igualitíria;
VilI - Garantir a independência dos trabalhadores com relação aos patrões,
partidos políticos e aos credos religiosos;
IX - Lutar contra toda e qualquer forma de discriminação ao cidadão trabalhador.

Art. 4o - São prerrogativas do Sindicato:

'I 
- Representar e defender perante as autoridades administrativas e judiciárias, os

interesses gerais de sua categoria ou os interesses individuais de seus associados,
bem como expressÍìr as reivindicações e lutas dos farmacêuticos nos planos
educacional, econômico, social, cultural;
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II - Negociar e celebrar acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho;

III - Suscitar dissídio coletivo de trabalho, no interesse dos farmacêuticos por ele
representados;

IV - CoordenaÍ, encaminhar, executar os atos decorrentes das decisões da categoria
tomadas em assembléia" sobre a oportunidade de exercer o direito de greve e âmbito
dos interesses que devam por meio dele defender;

V - Eleger ou designar os representantes da categoria, inclusive nos locais de
trabalho, na forma deste estatuto;

VI - Cobrar mensalidade sindical associativa no importe a deliberar em Assembléia"
com desconto feito na folha de pagamento do associado, realizado pela empresa da
qual o associado trabalhe, em favor do SINFAERI;

VII - Efetuar desconto de 20%o sobre o valor equivalente ao total das mensalidades
associativas no ano paÍa pagamento à vista, caso solicitado pelo farmacêutico, no ato
da sindicalização e/ou recadastramento; ia.*%-,;.*+

VIII - Manter o desconto acim4 nos anos seguintes, cÍìso requerido pelo
farmacêutico, que deverá efetuar o pagamento no mês de Junho de cada ano;

IX - Instituir anuidade sindical paÍa os aposentados;

X - Anistiar mensalidades em atraso, através de deliberação de Diretoria;

XI -Decidir por filiação na forma deste estatuto;

XIr - Representar a categoria nos congressos, conferências e encontros de qualquer
natureza;

XIII Substituir processualmente os sindicalizados, independentemente de
procuração em processos judiciais ou administrativos, podendo promover, em nome
próprio, para defesa dos direitos coletivos, difusos ou individuais homogêneos, as
ações cabíveis, bem como impetrar mandado de segurança coletivo;

XIV - Filiar-se a Confederação ou Federação ou Centrais Sindicais e a outras'
organizações sindicais, inclusive de âmbito internacional, de interesses doí,
trabalhadores, mediante a aprovação em Assembléia Geral dos Associados;

XV - Promover o desenvolvimento profissional dos farmacêuticos, através
. educação continuada, além da qualificação, atualização, especialização, direta
indiretamente;

da
ou

XVI - Promover a solidariedade entre os representados e destes
categorias/ramos de atividades profissionais;

com Írs demais
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XVII - Prestar assistência a seus associados, na forma que a assembléia geral
decidir, respeitadas as determinações deste estatuto;

XVII - Constituir serviços próprios para a promoção de atividades culturais,
profissionais e de comunicação, bem como Congressos;

XIX - Realizar ou promover, diretamente ou mediante contratos e convênios com
entidades públicas, privadas ou sindicais, atividades de caráter social ou assistencial,
bem como progÍamas de treinamento e aperfeiçoamento técnico-cultural do interesse
dos filiados;

XX - Estabelecer contribuições a todos àqueles que participam da categoria
representada, de acordo com as decisões tomadas em Assembléias;

XXI - Lutar em defesa de uma política de saúde pública, gratuita, democrática e de
boa qualidade para todos e em todos os níveis de complexidade;

XXII - Colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo no estudo e
soluções dos problemas que se relacionam com a categoria profissional; +*e<L*

XXIU - Organizar e participar de fóruns com a presença de outros segmentos da
sociedade a fim de colaborar no estudo e solução dos problemas que se relacionem,
direta ou indiretamente, com a categoria e o profissional farmacêutico.

Art. 5o - São deveres do Sindicato:

l- Zelar pelo cumprimento da legislação e instrumentos normativos de trabalho que
assegurem direitos à categoria;

II - Pugnar sempre pelo fortalecimento da consciência e organização sindical;

III - Lutar por melhores salários, melhores condições de vid4 trabalho e saúde da
categoria;

IV - Manter relações com entidades de categorias profissionais, para
da solidariedade e da defesa dos interesses da classe trabalhadora:

V - Estimular a organização da categoria por local de trabalho e

VI - Manter serviços de assistência judiciária para os associados, na área do Direito
do Trabalho.
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Art.6o - São condições para o funcionamento do Sindicato:

I - Manter na sede do Sindicato, conforme modelo aprovado pela diretoria, um livro
e/ou arquivo em meio magnetico e/ou fichário de registro dos associados, com os
dados constantes do modelo aprovado;

II - Abstenção de qualquer atividade de caráter político-partidário que não seja de
interesses da categoria e não conste neste estatuto;

ilI - A Diretoria definirá ajuda financeira aos titulares de caÍgo eletivo quando
estiverem a serviço da Entidade Sindical;

ry Inexistência do exercício de cÍÌrgos eletivos cumulativamente com os
empregados remunerados pelo Sindicato ou por entidade de grau superior;

V - Manter uma composição mínima de diretoria, conforme determinar o estatuto da
entidade.

CAPÍTULO U

SEÇÃO I
DOS ASSOCIADOS

A.rt.1" - A todo trabalhador que, por vínculo empregatício, relação de trabalho, ainda que
conftatado por interposta pessoa integre a categoria profissional*dos Farmacêuticos nesta
base territorial, inclusive aposentado, é garantido o direito de ser àdmitido como associado
do Sindicato, nos termos deste estatuto:

$ 1' - Serão admitidos, na condição de sócios estudantes, as pessoas que na
qualidade de estudantes de graduação na carreira de Farm:áci4 queiram participar da
organização sindical dos Farmacêuticos, observando as nornas deste Estatuto.

$ 2' - Os sócios estudantes terão direito a vo
de votar e ser votado.

$ 3' - Os sócios estudantes , nesta condição
pedido de desconto ou isenção de mensalida
de análise da Direção do Sinfaerj.

I - A admissão dos sócios se efetuará mediante requerimento de inscrição como
sócio à secretaria do Sindicato, após a aprova
estatuto;

II - No caso de ser a admissão recusad4 cabe

-Èo
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ilI - Os trabalhadores aposentados na categoria, têm garantido seu direito à
condição de associado mediante o pagamento de anuidade sindical, no
correspondente a 50%o (cinqüenta por cento) da soma das mensalidades dos
farmacêuticos associados na Ativa;

IV - O associado comprovadamente desempregado, ou sem fonte formal de renda,
manterá sua condição social de forma remida por seis meses;

V - Os direitos dos associados são pessoais e intransferíveis;

W - Os sócios da associação não respondem subsidiariamente por suas obrigações, à
exceção de malversação do patrimônio da entidade, limitada à pessoa do associado
que por ação ou omissão deu causa à malversação.

sEÇÃo rr
DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS

Art.8o - São Direitos dos Associados:

I - Apresentar e submeter ao estudo da Diretoria da entidade, quaisquer
questões/sugestões de interesse da categoria;

II - Requerer junto a Diretoria do Sindicato, com um mínimo de associados
correspondente a 20%o (vinte por cento) dos componentès do quadro social,
comprovado por assinaturas, a convocação da Assembléia Geral Extraordinrári4
mediante j ustificati va;

III - Concorrer a caÍgos de direção sindical ou representação profissional e demais
caÍgos, votar e ser votado, desde que preencha as condições exigíveis neste estafuto;

ry - Utilizar-se das dependências do Sindicato paÍa atividades de interesse da
categoria, exigindo-se apenas o prévio aviso à Diretoria obedecendo às normas
intemas de funcionÍìmento e uso dos bens da entidade;

V - Exigir o cumprimento dos objetivos e determinações deste Estatuto e o respeito,
por parte dos representantes do Sindicato, as decisões das Assembléias Gerais da
Categoria e de Associados;

W - Utilizar as vantagens e serviços prestados pelo Sindicato.

6
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sEÇÃo III
DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS

sEçÃOrv
DAS PENALIDADES APLICÁVEIS AO ASSOCIADO

Art.9'- São Deveres do Associado:

| - Zelar pelo patrimônio do Sindicato, cuidando de sua correta aplicação e

conservação;

II - CompÍfecer às Assembléias Gerais da categoria e acatar as suas decisões;

III - Prestigiar o Sindicato e propagaÍ a política sindical da entidade;

IV - Levar todos os assuntos de interesse da categoria para serem discutidos no

Sindicato;

V - pagar em dia a mensalidade associativa ou anuidade associativa, bem como as

contribuições excepcionais fixadas pelas Assembléias ;

VI - Comprovar, quando solicitado pelo Sinfaerj, o desconto em contracheqqç-d&'*

mensalidade associativa em dia ou anuidade, se for o cÍtso' bem como as

contribuições excepcionais fixadas pelas assembléias ;

vII - Bem dçsempeúar o cargo paÍa o qual tenha sido eleito e no qual teúa sido

investido;

VUI - Agir com urbanidade sem violar a dignidade e a honra de qualquer

trabalhador;

xlx - cumprir e zelar pelo cumprimento do presente estatuto.

A) Advertência

B) Suspensão

C) Exclusão

Art. 10" - O associado está sujeito as penalidades de-advertência, suspensão e exclusão do

quádro social, quando desrespeitar o èstatuto ou deliberação da Assembléia a critério de

decisão fundamentada da Diretoria'

parágrafo primeiro - o associado perdera seus direitos, 360 (trezerrtos e sessenta) dias

após deixar o exercício da categoria piofissional, exceto nos casos de aposentadoria; 
O ./



Parágrafo segundo - O associado inadimplente com suas obrigações financeiras poderá
requerer à Diretoria anistia de seus débitos, por meio de requerimento devidamente
fundamentado, salvo as exceções previstas neste Estatuto;

Parágrafo Terceiro - Poderá a Diretoria isentar, total ou parcialmente do pagamento de
contribuições, o associado que comprovar motivação relevante;

Parágrafo quarto - O associado desempregado perderá o direito á isenção prevista no
Parágrafo anterior se estiver exercendo qualquer outra função remunerada.

Art. 11" - A Diretoria apreciarâafalta cometida pelo associado, o qual terá garantido o
direito a apresentar a sua defesa no prazo previsto neste estatuto.

$ 1' - Cabení à Diretoria o prazo miíximo de l0 (dez) dias, para emitir parecer
conclusivo e notificar ao associado autor dafalta.

$ 2" - O associado penalizado poderá apresentar a sua defesa, à instância superior a
que lhe aplicou a pena, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Êh{+-*1,-

S 3'- A instância máxima para recurso de qualquer penalidade é a Assembléia Geral
da categoria, sendo o recurso aprovado pelos associados, em dia, presentes.

sEÇÃo v
Do Desligamento

Art. l2o - Qualquer sócio em pleno gozo dos seus direitos poderá desligar-se do quadro
social do SINFAERI.

Parágrafo Primeiro - O associado que tenha sido desligado do quadro social podení se
reintegrar ao Sindicato, desde que se reabilite, a juízo do conjunto da Direção, ou que
liquide seus débitos, quando se tratar de atraso de pagamento das contribuiçõ., 

"ioumensalidades e/ou anuidades.

Parágrafo Segundo : O pedido de desligamento será concedido através de um
requerimento dirigido à Diretoria do SINFAERI.

CAPITULO ilI

DAs rNsrÂxcms 
"Jt""t#ïirno, 

Do srNDrcAro

Art. 13" - São órgãos do Sindicato:

I - Assembléia Geral:



, i - ' .  . "  ; : : .  " :  : : '  " i
sTNDICATo Dos FARMAcÊurIços o.9 [Srnpo ú):nno DEJANEIRo

RUA DA LAPA. T2O . SALA 603/605 - LAPA/CENTRO
RroDE JANEno - RJ CEP20021-180

Temrours: . (21)?23?'1022t223t '0870' :  :  :
;;:'ià'"õ,jiã)226+sg!': : : :

E-MAIL: sinfaerj tOsin lasì. orq.br' FIP : wwrrsinlàerj. o'rÈibr''

II - Diretoria do Sindicato;

III - Conselho Fiscal.

Parágrafo Único - Poderão ser criadas pela Diretoria, Comissões e Orgãos temporários,
para o desenvolvimento de atividades específicas.

SEÇÃO II
DA ASSEMBLÈIA GERAL

Art. l4o - A Assembléia Geral é o órgão máximo de deliberação e soberana em suas
resoluções, respeitadas as determinações deste estatuto.

AÉ. 15o - A Assembléia Geral sení convocada por edital publicado em Diário Oficial e/ou
jomal de grande circulação na base territorial do Sindicato e/ou nos meios de divulgação da
própria entidade (sítio da entidade via lnternet, correspondência simples e correio
eletrônico) no pr.vo mínimo de 07 (sete) e no milximo de 30 (trinta) dias, garantindo-se que
na medid.a do possível, sejam distribuídos em todos os locais de trabalho, principalmente"ds*;*.
grande concentração da categoria, jtrnto as comissões e/ou representação sindical.

Art. 16 o - A Assembléia Gerat de Greve será convocada por edital publicado em jornal de
grande circulação na base territorial do Sindicato, no prazo mínimo de 72 (setenta e duas)
horas e no miíximo de 30 (trinta) dias.

Art. 17" - As Assembléias Gerais Ordinárias serão convocadas pela Diretoria do Sindicato
paÍa tratax dos seguintes assuntos:

I - Anualmente, até 30 de novembro, deliberar sobre a Proposta Orçamentiíria do
exercício seguinte, acompanhada do Plano de Trabalho da Diretoria e parecer do
Conselho Fiscal;

II - Anualmente, até 30 de abril, apreciar a Prestação de Contas da Diretoria referente
ao exercício anterior, acompanhada da execução do Plano de Trabalho e parecer do
Conselho Fiscal;

III - A cada 03 (três) anos paÍa instaurar o processo eleitoral;

W - Outros assuntos de interesse dos Associados'

Art 1ff - As Assembléias Gerais Extraordiniárias serão convocadas pelo Presidente do
SINFAERI ou por requerimento de l/5 (um quinto) dos sindicalizados que estejam no pleno
gozo,de seus dìreitos estatutários, ou da maioria dos membros da Diretoria para tratar dos
seguintes assuntos:

I - Definir a pauta de reivindicações e o
normativos de trabalho;

processo de renovação dos instrumentos

Iel
t
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II - Deliberar quanto à Greve;

III - Deliberar sobre oualquer assunto de interesse da categoria.

Parágrafo Único - As deliberações em Assembléias serão tomadas por maioria simples dos
presentes, salvo as exceções previstas neste estafuto.

Art 19" - No edital de convocação da Assembleia Geral será obrigatório constar:

I - Data, hora e local da Assemhleia;

II - Os itens da pauta da Assembléia.

$ l'- A Diretoria poderá convocar Assembléias restritas a segmentos da categoria.

$ 2" - O quorum para instalação da Assembléia Geral é de no mínimo 20% (vinte por
cento) do quadro de associados em primeira convocação e trinta minutos após, em
segunda convocação, com qualquer número de presentes.

$ 3" - O quorum para instalação da Assembléia Geral de Greve é de no minimo 20Yo
(vinte por cento) do quadro de associados em primeira convocação e trinta minutos
após, em segunda convocação, com qualquer número de presentes.

$ 4" - As Assembléias serão instaladas e iniciadas pela Diretoria.

$ 5" - As deliberações, de acordo com a decisão adotada nas próprias assembléias,
serão tomadÍIs por maioria dos presentes, por aclamação, votação nominal ou escrutínio
secreto e em caso de empate caberá ao presidente da Assembléia Geral o voto de
qualidade.

sEÇÃo ru
DA DIRETORIA DO SINDICATO

Art. 20' - A Diretoria do Sindicato é órgão de Direção responsável pela administração e
execução das tarefas rotineiras do Sindicato, composta de 7 (sete) titulares e 1 (um)
suplente, com a seguinte composição de titulares:

I - Presidente;

il - Vice-Presidente:

III - Seeretrírio;

lV -2o Secretário;

V - Tesoureiro;
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Vl - 2" Tesoureiro;

VII - Diretor de Comunicação Social e Formação Sindical.

Parágrafo Primeiro - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e
extraordinariamente sempre que convocada pelo Presidente ou pela maioria simples de seus
membros.

Parágrafo segundo - As decisões da Diretoria serão tomadas pela maioria simples dos seus
membros presentes.

Compete a Diretoria:

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto;

b) Administrar o Sindicato e seu patrimônio social;

c) Encaminhar as deliberações aprovadas em Assembléias da categoria; ç+{e-*L*

d) Fiscalizar a aplicação das finanças e do patrimônio do SINFAERI;

e) Apresentar relatório trimestral de suas atividades publicando-as no jomal do
sindicato, que poderá ser eletrônico (sítio via Internet);

f) Fixar em conjunto com as demais instâncias consultivas e deliberativas, as
diretrizes gerais da política sindical a ser desenvolvida;

g) Representar o Sindicato perante órgãos da Administração Pública e privada e
outros foruns e, ainda, no estabelecimento de contratos, negociações coletivas, ações
e dissídios coletivos;

h) Apresentar até o final de cada ano o relatório de atividades e o plano de trabalho
para o exercício seguinte;

i)Submeter à Assembléia Geral Ordinária" anualmente e com paÍecer prévio do
Conselho Fiscal, o balanço financeiro do exercício anterior e a previsão
orçamentiíria do exercício seguinte;

j) Aprovar despesas extraordiniírias;

' l) Instalar o processo eleitoral e definir o calendiírio das eleições de acordo com as
, norÍnas previstas neste Estatuto;

m) Designar e dar posse aos membros da Comissão eleitoral;
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o) Designar e dar posse ao Diretor suplente, nos termos deste estatuto;

p) Analisar podendo ou não conceder, os pedidos de anistia aos associados

inadimplentes com suas obrigações financeiras de acordo com as norÍnas previstas

neste Estatuto.

Art.21" - Ao Presidente comPete:

I - Representar o Sindicato perante as autoridades administrativas e judicirárias

podendo delegar Poderes;

II - Coordenar as atividades gerais do Sindicato e supervisionar as atividades de

cada setor de trabalho;

III - Assinar as aïas, o orçamento anual e todos os documentos que dependem de

sua assinatura, bem como rubricar os liwos da secretaria e da tesouraria;

IV - Coordenar as despesas autorízadas e visar os cheques e contas ã' pryãtç*t*

juntamente com o Tesoureiro ou seu substituto;

V - Coordenar e instalar a Assembléia Geral;

VI - Presidir e coordenaÍ as reuniões da Diretoria;

V11 - Dar posse ao Representante do Sindicato na região, onde se fizer necessário,

'oad referendum" da Diretoria;

VI11 - Dar posse ao Delegado Sindical na região onde se fizer necessário, "ad

referendum" da Diretoria;

IX - Avaliar e decidir sobre a con
referendum" da Diretoria;

X - Convocar e presidir todas as reuniõ
assembléias e outros eventos que veúa i

XI - Assinar contratos, convênios ou quaisQuer outros atos e recebimentos de

direitos, prestações e ações de todas as nafiirezas legais;

)ilI - Alienar após decisão da Assembl
sindicato;

XIII - Assinar juntamente com o Tesoureiro

XIV - Ser fiel às resoluções da categoria tor

XV - Representar a categoria nas negociaçõ
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XVI - Convocar extraordinariamente o Conselho Fiscal para emitir pareceres da
situação financeira da entidade;

XVII - Constituir procuradores, com poderes "ad judicia", mediante aprovação da
Diretoria;

XWII - Convocar os Suplentes para substituição de Diretores e/ou membros do
Conselho Fiscal nos seus impedimentos, licença ou vacância;

XIX - Resolver os casos prementes "ad referendum" da Diretoria.

^Ít.22o 
- Ao Vice-Presidente compete:

I - Substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos, inclusive de forma
definitiva quando ocoÍrer o seu afastamento do cargo;

II - Ter sob guarda os arquivos e administrar o sindicato;
êì{+3L*^

III - Acompanhar e coordenar os Representantes sindicais, Delegados sindicais e as
Delegacias Sindicais;

IV - Auxiliar o Presidente em todas as suas atividades e naquelas em que for
designado;

V - Executar todas as atribuições que lhe forem outorgadas pela Diretoria.

Art. 23" - Ao Secretario compete:

I - Secretariar o Presidente e /ou o Vice-Presidente nas reuniões;

II - Supervisionar e dirigir todos os trabalhos da Secretaria;

lI.l-Zetar pela ordem e contribúr para a administração do sindicato;

IV - Apresentar à Diretoria relatório Semestral das atividades do Sindicato;

V - Lawar e escrever as atas das reuniões da Diretoria e Assembléias Gerais;

VnI - Dar apoio administrativo as reuniões e/ou Assembléias mantendo organizadas
as atas;
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XIX - Supervisionar a parte administrativa da entidade, inclusive quanto às
atividades dos funcionários:

XX - Organizar e acompanhar o processo de sindicalização.

^rt.24" 
- Ao 2o Secretario compete:

I - Ajudar ao Secretário no que for necessiírio;

II - Substituir ao Secretario em suas ausências e impedimentos, inclusive de forma
definitiva quando ocorrer o seu afastamento do cargo.

Art.25'- Ao Tesoureiro compete:

I - Substituir o 2" Secretírio em suas ausências e impedimentos, inclusive de forma
definitiva quando ocorrer o seu afastamento do cargo;

II - Administrar e zelar pelos valores pecuniários da entidade;

III - Organizar e responsabilizar-se pela contabilidade sindical;

IV - Assinar com o Presidente ou Vice-Presidente, cheques e outros títulos e efetuar
os pagamentos autorizados pela Diretoria, bem como efetuar as despesas previstas
no orçÍÌmento, assinar as escriturações, contratos e convênios atinentes a sua iírea de
atuação;

V - Ter sob sua guarda e responsabilidade todos os valores numeriírios, documentos
de escriturações, contratos, e convênios atinentes à sua área de atuação;

VI - Propor e coordenÍu a elaboração dr
Orçamento a seÍ aprovado pela Diretoria e

^rt.26o 
- Ao 2o Tesoureiro compete:

I - Substituir o Tesoureiro em suas ausêr
definitiva quando ocoÍrer o seu afastamento do cargo;

. II - Coordenar e ajudar ao Tesoureiro no c

Art.27o 
- Ao Diretor de Comunicação Social e

I - Promover a divulgação do trabalho
sociedade;
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II - Propor e acompanhar as campanhas publicitrírias, juntamente com a Írssessoria
de imprensa;

III - Propor e organizaÍ em conjunto com a Diretoria cursos e palestras de interesse
da categoria;

IV - Coordenar a publicação e divulgação de materiais informativos da entidade;

V - Formar Dirigentes e Representantes Sindicais;

VI - Implementar o Departamento de Formação Sindical;

VII - Planejar e coordenar as campanhas de sindicalízação.

Art. 28o - Ao Diretor Suplente compete:

I - Substituir o Diretor de Comunicação Social e Formação Sindical em suas
ausências e impedimentos, inclusive de forma definitiva quando ocoÍrer o sErL*.*
afastamento do cargo;

II - Assumir em caso de vacância ou outro motivo o cargo de um dos outros
Diretores, observando-se a ordem de preferência de substituições acima.

sEÇÃo rv
DO CONSELHO FISCAL DO SINDICATO

A:rt.29" - O Conselho Fiscal compõe-se de três membros titulares e igual número de suplentes,
com mandato coincidente com o da Diretoria e seguinte competência:

I - Dar parecer prévio sobre a Proposta Ol
forma e nos prazos do presente estatuto;

II - Dar pÍüecer sobre o Balanço Patrimonial
relativos ao exercício findo, na fonna e nos prÍLzos do presente estatuto;

III - Examinar e fiscalizar a gestão financeira do SINFAERI.

IV -Comunicar à Diretoria qualquer irre
entidade;

$ Único: O Conselho Fiscal será presidido p<
eleição que os referidos membros realïzarão entre si.

Art. 30'- O Conselho Fiscal poderá reunir-se c
efetivos ou suplentes convocados, sendo suas dec

l )
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I - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente bimestralmente e
extraordinariarnente a qualquer tempo;

II - Todos os paÍeceres e Deliberações do Conselho Fiscal deverão constar em Ata.

CAPÍTULO IV

sEÇÃo r
DOS REPRESENTANTES SINDICAIS

Art. 3lo - O SINFAERI poderá ter Representantes Sindicais nos municípios de sua base
territorial.

$ l' - O representante poderá ser escolhido dentre os associados em dia do
respectivo município e/ou região, pela Diretoria do Sindicato.

S 2'- O mandato dos Representantes Sindicais não terá prazodeterminado, pod"niï**"*
ser extinto a critério da Diretoria do Sindicato ou por solicitação formal dos mesmos.

$ 3" - Em caso de renúnci4 impedimento ou destituição dos representantes sindicais
realizar-se-á nova escolha paxa a entrada do seu substituto.

Art.32' - Ao Representante Sindical compete:

I - Levantar os problemas e reivindicações dos associados na localidade e
encaminhrí'los à Diretoria;

tr - Propor sindicalizações;

III - Propor medidas à Diretoria que visem à evolução da consciência e
sindical da categoria;

lV - Representar o Sindicato quando se frzer necessário;

SEÇÃO II
DOS DELEGADOS SINDICAIS

Art. 33'- O SINFAERJ poderá instituir Delegados Sindicais para verificar as condições de
trabalho e cumprimento de acordos e convenções coletivas em toda base territorial do
SinfaeÍj.

l6
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sEçÃo III
DOS REGIONAIS SINDICAIS

Art. 34. - O SINFAERJ poderá instituir Regionais Sindicais, que serão regulamentadas

através de regimento interno aprovado em Assembléia Geral de Associados'

CAPÍTULO V

SEÇÃO I

DO PROCESSO ELEITORAL DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

Art. 35o - Os membros da Diretoria do Sindicato, previsto neste Estatuto, serão eleitos

trienalmente, em Assembléia Geral ordinária, em processo eleitoral único, por escrutínio

secreto, de conformidade com determinações do presente Estatuto'

Art. 36" - No prazo miíximo de 60 (sessenta) dias e- mínimo de 30 (trinta) dias antes do**.*'*

término do rnandato da Diretori4 serão realizadas as eleições.

Art. 37" - Será garantida por todos os meios democráticos a lisura dos pleitos eleitorais,

assegurando-se condições de igualdade as chapas concorÍentes, quando for o caso'

especialmente no que se refere aos mesiírios e fiscáis, tanto na coleta quanto na apuração de

votos.

SEÇAO Ir
DO CALENDÁRIO ELEITORAL

Art. 380 - As eleições serão convocadas, por edital, com antecedência máxima de 120

(cento e vinte) dias â mínima de 90 (noventaj dias contados da data de rcahiz-açío do pleito'

$ 1" - Cópia do Edital a que se refere este artigo deverá ser afixada na sede

Sindicato,belegacias Sindióais e nos principais locais de trabalho.

$ 2" - O edital de convocação das eleições deverá conter obrigatoriamente:

'" 
a) DatUhorário e local de votação;

b) Prazo para registro de chapas e horário de funcionamento da secretaria;

c) Datas, horários e locais das se€Unda e terceira votações' c€tso não seja

atingido o quonrm na primeira" b.tt to*o da nova eleição em caso de

empate entre as chapas mais votadas' 

\, ,/
LAl[, 17
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sEçÃo rII
DA COMISSÃO ELEITORAL

coMposrÇÃo E FoRMAÇÃo DA coMrssÃo ELETTORAL

Art. 39' - O processo eleitoral será coordenado por uma comissão eleitoral composta por 5
(cinco) membros, indicados pela Diretoria do Sindicato, sendo ampliada com representantes
indicados pela chapas inscritas, garantindo-se que o total de representantes das chapas não
exceda o número de membros.

$ l' - A indicação de um representante de cada chapa para compor a Comissão
Eleitoral, far-se-á no ato do encerramento do prazo para registro de chapas.

$ 2o - As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas, por maioria simples de
votos.

$ 3" - Ocorrendo empate na votação, caberá ao Presidente da Comissão Eleitoral o
voto de Minerva.

hÀlkdì-*

S 4" - O mandato da Comissão Eleitoral extinguir-se-á com a posse da nova Diretoria
eleita.

Art.40" - À Comissão Eleitoral compete:

I - Proceder ao registro das chapas;

II - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto do Sindicato;

III - Nomear mesiírios indicados pelas chapas que comporão as mesas coletoras e
apuradoras;

IV - Responsabilizar-se pela guarda das urnas de votação;

V - Constituir mesa coletora de urna itinerante designando seus membros;

VI - Apreciar pedidos de impugnação de candidatos e recursos contra a votação;

Vn - Apurar e proclamar os resultados;

VIil - Dar posse aos eleitos;

IX - Resolver casos omissos deste Estatuto.

Art 41" - A Diretoria do Sindicato colocará à
necessiírios à realização do processo eleitoral.

disposição da comissão eleitoral os meios



^ i ' . . " : " .  " :  i : .  " :
SINDICATO DOS FARJTIACÊUTICOS UOJST4DO DO RÍDPE.IANEIRO

RUA DA LAPA,12O. SALA 603/605:AhPA/ÕNXfNb 
.

tuo DE JANEIRo -RI CEP 20021-180
TELEFONES:(2r)723?-.n22t223J'A$74'7 .:

pac-sÍtvÍrrE(1lr??63-8341 : '. : : :
E-MArL: sinfaeri@sinfaeri.ôrg.tr ..ttP: wÚw.Sirilàeïj.ors. br. : .' . .'

sEÇÃo Iv
DOS ASSOCIADOS APTOS A VOTAREM

^rt. 
42" - Estará apto a votar todo o associado que na data da eleição estiver:

I - Com mais de 06 (seis) meses de inscrição no quadro social;

II - Totalmente quites com as mensalidades do Sindicato até o dia da Eleição da
Diretoria do Sindicato;

III - Em pleno gozo dos seus direitos sociais, previsto no presente estatuto.

Parágrafo Único - O eleitor que não tiver seu nome inscrito na lista de votantes poderá
votar separado conforme critérios definidos pela Comissão Eleitoral.

sEÇÃo v
DA HABILITAÇÃO DOS CANDIDATOS AO PLEITO ELEITORAL

Art. 43" - Poderá seÍ candidato o associado que, na data da realização das eleições
primeiro escrutínio:

I - Contar com o mínimo de dois anos de registro como associado da entidade;

II - Comprovar com CTPS ou documento hábil o exercício profissional por no
mínimo três anos;

III - Não ter lesado o patrimônio público ou de qualquer entidade sindical;

hq#Ëlra

em

fV - Comprovar quitação com tesouftìria e contribuições sindicais no ato da inscrição como
candidato. 

.

Art.44" - Não poderá ser votado, bem como Íica vedado de permanecer no exercício de
cargos efetivos, o associado que:

I - Não tiver definitivamente aprovada as suas contas em função de
cargos de adminisftação sindical, atual e/ou anteriores, esgotadas as
recurso;

II - Que houver lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical;

ilI - Ser Proprietário de Estabelecimento Farmacêutico.

Art 45o - Os candidatos serão inscritos em chapas completas da Direção sendo numeradas
segundo a ordem de registro que deverá ser feito na sede do Sindicato.

$ l'- O mesmo candidato não poderá ser inscrito em mais de 0l
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$ 2'- No primeiro dia após o término de inscrição de chapa, a comissão eleitoral
deverá emitir parecer sobre a situação das chapas inscritas. Em havendo
inegularidades em qualquer das chapas, as mesmas deverão ser comunicadas
imediatamente.

$ 3'- Somente o associado poderá propor a impugnação de chapa ou candidatos, à
Comissão Eleitoral.

$ 4' - A chapa impugnada terá o prazo de 03 (três) dias após a comunicação da
impugnação pÍìra recorer à comissão eleitoral que terá outros 03 (três) dias para se
posicionar, ou substituir os candidatos impugnados por candidatos em condições
regulares, estes sem direito a recurso.

$ 5" - Será excluída a chapa que não estiver completa, depois de decorrido o pftvo e
condições previstas no parágrafo quarto deste artigo.

sEçÃo vr
DOS PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO E COMPOSIÇÃO DE CHAPAS 5-+.-;*-

Art. 46" - O prazo para registro de chapas sení de 07 (sete) dias contados da publicação do
Edital de Convocação do Calendrírio Eleitoral.

$ l" - O registro de chapas far-se-á junto a Comissão Eleitoral, que fornecerá recibo
da documentação apresentada.

$ 2'- A Comissão Eleitoral manterá uma secretaria, durante o período dedicado ao
registro das Chapas, onde se encontrará a disposição dos interessados a pessoa
habilitada para atendimento, prestação de informações concementçs ao processo
eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do conespondente recibo.

$ 3'- O requerimento de registro de chapas, assinado por qualquer dos candidatos
que a integram, será endereçado à Comissão Eleitoral, em 02 (duas) vias e instruído
com os seguintes documentos:

a) Ficha de qualificação do candidato em 02 (duas) vias assinadas pel
próprio candidato;

b) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social, onde
constem a qualificação civil, verso e arÌveÍso e os contratos de trabalho que
comprovem o tempo de exercício profissional, ou documento que o substitua.

Àrt.47'- A chapa deverá ser registrada com 14 (quatorze) nomes, sendo 7 (sete) relativos à
Diretoria I (um) Diretor Suplente, 3 (três) relativos ao Conselho Fiscal e 3 (três) suplentes

20

do Conselho Fiscal.
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Art. 48o - Será recusado o registro de chapa incompleto'

Art. 49. - Verificando-se irregularidades na documentação de um membro da chapa, a

Comissão Eteitoral notificará o interessado para que promova a coÍreção no pÍazo de 03

(três) dias úteis a contaÍ da data da notificação pela Comissão Eleitoral, sob pena de recusa

de seu registro.

Art. 50o - No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contaÍ do registro, o Sindicato fornecerá

aos candidatos, individualmente, comprovante da candidatura e no mesmo prazo

comunicaçá" por escrito, à Empresa, o dia e a hora do registro da candidatura do seu

empregado.

Art. 51" - No encerramento do prazo para registro de chapas, a Comissão Eleitoral
providenciará a imediata lavratura da ata correspondente, consignando em ordem numérica

àe inscrição todas as chapas e os nomes dos candidatos, entregando cópia aos representantes
das chapas inscritas.

Art. 52" - Ocorrendo renúncia formal de candidato após o registro da chap4 a Comissão

Eleitoral afixará cópia desse pedido em quadro de aviso para conhecimentos dos associados***:--

Parágrafo Único - A chapa de que fizerem parte candidatos renunciantes poderá concoÍrer

desde-que manteúa o mínimo de 92Yo (noventa e dois por cento) dos candidatos à Direção

e Conselho Fiscal.

Art. 53" - Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de chap4 a Comissão Eleitoral,

dentro de 48 (quarenta e oito) horas providenciará nova convocação de eleição.

Art. S4o - Após o término do prazo para registro de chapas a Comissão Eleitoral fornecerá

no pÍazo Ae tO (dez) dias antes da data da eleição, a relação nominal dos associados para

cada chapa registrada, desde que requerida por escrito.

Art. 55o-- A relação nominal de associados em condições de
(dez) dias, antes da data de eleição e seú afixada em local
Sindicato paÍa consulta de todos os interessados e fornecidos
chapa registrad4 mediante requerimento à Comissão Eleitoral.

votar sení elaborada até l0
de fácil acesso na sede do
a Ìrm representante de cada

sEçÃo vII
DA IMPUGNAçÃO DAS CANDIDATURAS

Art. 56" - O prazo de impugnação de candidaturas é de 03 (três) dias úteis após a publicação

das Chaptis inscritas.

,$ l. - A impugnação, que somente poderá versar sobre as causas de inelegibilidade
previstas no pit tuto, sèrá proposta através de requerimento fundamentado, dirigido

ã Comissão Eleitoral e entregue contra-recibo, na Secretaria, por associados em
pleno gozo de seus direitos sindicais.
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$ 2" - No encerramento dO prazo de impugnação lawar-se-á o competente termo de

encerramento em que serão consignadas L i*pugnações propostas, destacando-se

nominalmente, os impugnantes e os candidatos impugnados'

$ 3" - cientificado oficialmente, em 48 (quarenta e oito) horas, o candidato

impugnado apresentará contra-razáes, instruinão o processo, e a Comissão Eleitoral

decidirá sobre a procedência ou não da impugnação em até 20 (vinte) dias corridos'

$ 4. . Decidindo pelo acolhimento da impugnação, a Comissão Eleitoral,

irovidenciará, no prazo máximo de24 (vinte e quatro) horas:

a) Afixação da decisão no quadro de aviso, para conhecimento de todos os

interessados;

b) Notifrcação ao integrante impugnado'

$ 5. - Julgada improcedente a impugnação, o candidato impugnado conconerá às

èlaiçõ.t, se procedente não concorrerá' o-#-:;'*'

$ 6. - A chapa da quat fizerem parte os impugnados' por decisão da comissão

Eleitoral, podËrá 
"on.ìrr., 

as eteiçàes, desdl.eüe.mantenha 92Vo (noventa e dois por

cento)doscandidatosàDireçãoeConselhoFiscal.

sEÇÃo vlrr
DO VOTO SECRETO

AÉ.57o- O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências:

a) o uso da cédula única contendo todas as chapas registradas;

b) Isolamento do eleitor em cabine indevassável para o ato de votar;

c) Verificação da autenticidade de cédula com rubrica à vista dos

da mesa coletora;

d)EmpregodeurnaqueassegurÍÌinviolabilidadedovoto.

Art. 58u - A cédula única contendo todas as chapas registradas' será confeccionada

papéisbrancos,opacosepoucoabsorventescomtiposuniforÍnes.

S 1. - A cédula única deverá ser confeccionada de maneira tal que' dobrada"

. resguarde o sigilo do voto sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-la'

$ 2. - As chapas registradas deverão ser numeradas seguidamente, a partir do

iú*.ro 01 (umi obedecendo à ordem de registro'

$ 3. - As cédulas conterão os nomes e ou apelidos dos candidatos

membros

em

\

.l
apresentada pela chaPa.
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Art. 59" - As mesas coletoras de votos funcionarão sob exclusiva responsabilidade de um

coordenador e de dois mesários nomeados pela comissão eleitoral, até 10 (dez) dias antes da

eleição.

$ l. - poderão ser instaladas mesas coletoras, além, da sede social, nos locais de

trabalho e mesas coletoras itinerantes que percoÍrerão itinerários preestabelecidos, a

juízo da Comissão Eleitoral.

$ 2. - Cada chapa concoÍrente fornecerá à Comissão Eleitoral nomes de pessoas

idôneas que não pertençam a neúuma chap4 para fiscalizar as mesas coletotas' com

antecedência mínima Aó f O (dez) dias em relação à data de realização da eleição'

$ 3" - Os trabathos de cada mesa coletora poderão ser acompanhados por fiscal

ãesignado pelas chapas na proporção de 01 (um) fiscal por chapa registrada'

$ 4. - Caso uma das chapas não indique os representantes previsto nesse artigo em

seus parágrafos 2o e 3o ou ." o ,.pr"ientante flltar, a Comissão Eleitoral garantirá

que a mesa faútacoleta de votos com a composição presente. +4t€i4â*

Art.60" - Não poderão ser nomeados membros das mesas coletoras:

a) Os candidatos, seus conJugues e
segundo grau, inclusive;

parentes, ainda que por afinidade, ate

b) Os membros da Administração do Sindicato'

Art. 61" - Os mesrírios substituirão o Coordenador da mesa coletora de modo que haja

sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral'

$ 1" - Os membros da mesa coletora deverão estar presentes ao ato de abertura" durante e

no enceramento da votaçiío, salvo motivo de força maior registrado em Ata.

$ 2" - Não comparecendo o Coordenador da mesa coletora até 15 (quinze) minutos antes

da hora deterrrinada paÍa o início da votação assumirá a Coordenação o primeiro

mesiírio e, ÍÌa falta ou impedimento, o segundo mesário, garantindo-se que todas as

mesas coletoras sairão pann.acoleta de votos'

$ 3" - A comissão eleitoral designará, naquele momento, dentre as pessoas presentes' e

õbservados os impedimentos do-artigo anterior, os membros que forem necessários para

completarem a mesa.

sEÇÃO vlx
Do voto Por corresPondência

^rt.62o- 
A Comissão Eleitoral podera instituir o voto por colrespondência. 

"
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Parágrafo primeiro - As cédulas de votação serão enviadas aos eleitores, pelo correio, até

30 (trinta) dias antes das eleições;

Parágrafo segundo - As cédulas deverão ser postadas dentro de sobrecarta, que garanta a

não visualizaçáo do voto no momento da apuração, e com envelope de retorno;

Parágrafo terceiro - As cedulas serão postadÍIs com rubrica do Presidente da Comissão

Eleitoral;

Aú. 630- Os votos por correspondência, embora enviados em tempo hábil computados se

chegarem às mãos da respectiva mesa coletora de votos até o encerramento dos trabalhos
desta, serão aceitos, se chegarem após, serão considerados não válidos,devendo serem
inutilizados.

sEçÃo x
DA COLETA DE VOTOS

Art. 64' - Somente poderão perÍnanecer no r€cinto da mesa coletora os seus membros, ;J**--
fiscais designados e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor.

Parágrafo Único - Nenhuma pessoa estrarúa à direção da mesa coletora poderá intervir no
seu funcionarnento durante os trabalhos de votação.

Art. 65" - Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa, depois de
identificação, assinará a folha de votantes, receberá a cédula única rubricada pelo
Coordenador e mesario e, na cabine indevassável, após assinar a preferência, a dobrarár,
depositando-a, em seguida, na ìrÍna colocada na mesa coletora.

Parágrafo Único - Antes de depositar a cédula na uma, o eleitor deverá exibir a parte
rubricada à mesa e aos fiscais, para que verifiquem, sem a tocar, se é a mesma que lhe foi
entegue. Se a cédda for à mesma, o eleitor será
ataírrr o seu voto na cédula que recebeu, se o ei
não poderá votar anotando-se a ocorrência em Ati

Art. 66' - Os eleitores cujos votos forem impu
constarem da lista de votantes, assinando lista pró

Parágrafo Único - O voto em separado será tomado da seguinte forma:

a) Os membros da mesa coletora r
para que ele, na presença da me
colocando a sobrecarta;
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Art. 67'- São válidos para identificação do eleitor, desde que tenham fotos qualquer
um dos documentos abaixo:

a) Carteira de Sócio do Sinfaerj;

b) Carteira Profissional CRF/RI;

c) Carteira de ldentidade;

d) Carteira de Trabalho e Previdência Social;

AÉ. 68" - A hora determinada no edital para encerramento da votação, havendo no recinto
eleitores a votar, serão convidados em voz alta a fazerem entrega aos mesários da mesa
coletora o documento de identificação prosseguindo os trabalhos, até que vote o último
eleitor. Caso não haja mais eleitor a votar, serão imediatamente encerrados os trabalhos.

S l' - Em havendo urna itinerante seu roteiro será pré-estabelecido pela comissão
eleitoral. Os membros das mesas coletoras deverão portaÍ listagem de sócios aptos a
votar e registrar em ata todos os procedimentos realizados em cada local de votaçãe.**-.---
As urnas deverão ser lacradas sempre que forem transportadas;

$ 2" - Encerrados os trabalhos de votação, a urna será lacrada, com a posição de tiras
de papel gomado, rubricadas pelos membros da mesa e pelos fiscais.

$ 3' - Em seguida, o Coordenador fará lavrar Ata, que também será assinada pelos
mesários e frscais registrando data e hora do início e enceÍramento dos trabalhos,
total de votantes e dos associados em condição de votar, número de votos em
separado se os houver, bem como resumidamente, os protestos apresentados. A
seguir o Coordenador da mesa coletoru faúr entrega à Comissão Eleitoral mediante
recibo, de todo material utilizado durante a votação.

sEÇÃo xr
DA MESA APURADORA DE VOTOS

Art. 69' - A seção eleitoral de apuração sení instalada na sede do Sindicato, ou em local
apropriado imediatamente após o enceÍTaÍnento da votação, sob a presença de pessoas de
notória idoneidade, designados pela Comissão Eleitoral. O presidente da mesa apuradora de
votos receberá da Comissão Eleitoral as Atas de instalação e encerramento das mesas
coletoras de votos, as listas de votantes e as urnas devidamente lacradas e rubricadas pelos
mesários e,.fiscais.

$ l' - A mesa apuradora de votos será composta de escrutinadores indicados em
igual número, pelas chapas concorrentes, ficando assegurado o acompanhamento dos
trabalhos pelos fiscais designados na proporção de um por chapa para cada mesa.

$ 2'- O presidente da mesa apuradora'verificará pela lista de votantes se o quorum
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abertura das urnas, uma de cada vez, para a contagem das cedulas de votação' Ao

mesmo tempo, procederá a leitura de cada uma das mesas coletoras correspondentes

e decidira, gm a um, pela apuração ou não dos votos tomados "em separado" vista

das razões que oS determinaram, conforme se consignou nas sobre-cartas'

Art. 20" - Na contagem da cédula de cada urna, o Presidente verificará se o seu número

coincide com o da lista de votantes.

$ l" - Se o número de cedulas for igual ou inferir ao de votantes que assinaram a

respectiva lista, fazer-se-á a apuração;

S 2" - Se o total de cédulas for superior ao da respectiva lista de votantes proceder-

se-á a apuração;

Art. 7lo - Finda a apuração o Presidente da mesa apuradora proclamará eleita à chapa que

obtiver maioria simples dos votos em relação ao total de votos apurados, e farâ lavrar Ata

dos trabalhos eleitorais. ç*k<'*

$ l" - A Ata mencionará obrigatoriamente:

a) Dia e hora de abertura e do encerramento dos trabalhos;

b) Local ou locais em que funcionarem as mesas coletoras, com nomes dos

resPectivos comPonentes;

c) Resultado de cada urna apurada, especificando-se o número de votantes,

sobrecartas, cédulas apuradas, votos atribuídos acada chapa registrad4 votos

em branco e votos nulos;

d) Número total de eleitores que v(

e) Resultado geral da aPuração;

f) Proclamação dos eleitos.

^rt. 
72" - Se o número de votos de uma anuli

chapas mais votadas, não haverá proclamação de vencedores, pela mesa apurador4 cabendo

à Comissão Eleitoral rcalizar novas eleições no p:

Art. ?3'- Em caso de empate entre as chapas ma
pÍazo rnáximo de 30 (trinta) dias, limitada à eleiç

Art. 74o - A fim de assegurar evenfual rer
permanecerão sob a guarda dp presidente da n
resultado da eleição.
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Art. 75o - o resultado da ereição devení ser publicado no-Diário oficial do Estado do Rio de

Janeiro ou jomal de grande circulação, ,"tdo comunicado à Federação a que estiver filiado

o sindicato, as entidãdes e autoridades julgadas necessário no prazo máximo de dez dias

após a apuração.

^rt. 
76" - A Comissão Eleitoral deverá comunicar por escrito à Empresa ou orgão

Empregador, no prazo de24 (vinte quatro) horas, a eleição, bem como adata de posse do

empregado.

Art. 77o - A Ata de apuração e proclamação da chapa elerta' será. elaborada de

conformidade com u, nor-* dóste Estàtuto, e deverá ser registrada em cartório num prazo

miíximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis'

sEÇÃO XrI
DoQUORI.JMEDAVACÂNCIADAADMINISTRAÇAO

Art. Zg" - A eleição do Sindicato só será válida se participar da votação o mínimo de um

terço dos associados com direito a voto. Não sendõ obtido esse quorum o Presidente d&*'*'-.

Comissão Eleitoral, encerrará a eleição fará inutili7;1r as cédulas e sobrecartas sem abrir'

notificando, .*."g.rúa a Comissão Eleitoral, para que esta promova nova eleição'

$ 1. - A nova eleição terá validade com qualquer número de eleitores, observadas as

mesmas formalidades da Primeira;

$ 2. - Apenas as chapas inscritas paraaprimeira eleição concorrerão a subseqüente;

$ 3. - Só poderão participar da eleição em segunda convocação os eleitores que se

enconfiem 
"rn.orrdições 

ãe exercitar o voto na primeira convocação;

$ 4. - Em caso de vacância decorrente de ação judicial que suspenda o processo

Ëleitoral, o mandato da diretoria vigente será automaticamente prorrogado até a

decisão final da disPuta judicial;

sEçÃo xrII
UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA E APOIO MATERIAL DO SINDICATO

Art. 79. - Não será permitido a utilização de equipamentos, e recursos financeiros do

Sindicato, por qualquer das chapas concorrentes'

parágrafo Único - No caso de surgir à necessidade de apoio material, este será decidido

;;1" õilitrao Ét"itotal, após sua formação, garantindo-se a paridade entre as partes'

Art. g0o - Todos os Íecursos do Sindicato tais como: financeiro, equipamentos, veículos, -

computadores, etc., necessiírios ao bom andamenl
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disposição da Comissão Eleitoral, garantindo a esta, poder de fiscalização a partir do
registro das chapas objetivando evitar qualquer uso indevido da estrutura do Sindicato.

SEÇÃO XIV
DA ANULAÇÃO E DA NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 81' - Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado nos termos deste
Estatuto, ficar comprovado:

a) Que foi realizada em dia, hora e local diversos dos indicados no edital de
convocação ou encerrada a coleta de votos antes da hora determinada sem
que hajam votado todos os eleitores da folha de votação;

b) Que foi preterida qualquer das formalidades essenciais estabelecidas neste
Estatuto;

c) Que não foi cumprido qualquer dos prazos estabelecidos neste Estatuto; R,**à*

d) Ocorrência de vício ou fraude que comprometa sua legitimidade,
' importando prejuízo a qualquer candidato ou chapa concorrente.

Parágrafo Único - A anulação do voto não implicará anulação da urna em que a ocorrência
se verificar. De igual forma a anulação de urna não implicarâna anulação da eleição, salvo
se o número de votos anulados for igual ou superior ao da diferença final entre as duas
chapas mais votadas.

Art. 82' - Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe tenha dado causa.

Art 83'- Anuladas as eleições no Sindicato, outras serão convocadas no pfttzo miáximo de
30 (trinta) dias a contar da publicação do despacho anulatório.

Arí 84o - A Comissão Eleitoral incumbe zelar para que se mantenha organizado
processo eleitoral em duas vias constituída a primeira via dos documentos originais.

Parágrafo Único - São peças essenciais do processo eleitoral:

a) Edital, folha inteira do jornal com o edital, boletim do Sindicato que publicaram o
aviso resumido da convocação eleitoral;

b) Cópia do requerimento dos registros de chapas e as respectivas f,rchas de
' qualificação individual dos candidatos;

c) Folha inteira do jomal que publicou a relação nominal das chapas registradas;

d) Cópias dos expedientes relativos à composição das mesas eleitorais;
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e) Relação dos sócios em condições de votar;

f) Listas de votação;

g) Atas das seções eleitorais de votação e de apuração dos votos;

h) Exemplar da cédula única de votação;

i) Cópia das impugnações e dos recursos e respectivos contra-razões;

j) Comunicação of,rcial das decisões da Comissão Eleitoral.

CAPÍTULO VI

DA ESCOLHA DE DELEGADOS REPRESENTANTES DA CATEGORIA
PROFISSIONAL

Art 85o - A escolha de delegados representantes da categoria profissional para participar*-*'*
de Congresso Nacional da Categoria profissional, Plenárias Nacional de Campanha salarial,
Congresso da Central Sindical será escolhido pela Diretoria do Sindicato, dentre seus
membros.

Parágrafo Único - O(s) delegado(s) que não pertencer(em) a Diretoria do Sinfaerj,
deverá(ão) ser escolhido(s) em Assembléia Geral de Associados.

CAPÍTULO VII

DA PERDA DE MANDATO

Art. 860 - Perderá o mandato o membro da Diretoria enquadrando nos seguintes
casos:

I - Malversação ou dilapidação do patrim(

II Descumprimento dos seus encargos;

III - Violação do presente estatuto;

, IV - Flouver faltado, sem justificativ4 n
num período de 03 (três) meses;

V - Desligar-se do quadro social;

VI - Licenciar-se por mais de 03 (três) meses, consecutivos ou não, sem autorização
da direção, ressalvados os afastamento
oriundo da relação de emPrego.
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Parágrafo Único - A perda do mandato será declarada pela Direção do Sindicato com
recurso mríximo a Assembléia Geral Ordinaria.

CAPÍTULO VUI

DO PATRIIVTÔNTO DO SINDICATO

Art.87o - Constitui patrimônio do Sindicato:

I - As contribuições devidas em decorrência de norïna legal ou cláusulas inseridas
em convenções, acordos ou dissídio coletivo de trabalho, ou decidida em Assembléia
Geral;

II - Doações ou legados;

III - Bens e valores adquiridos e as rendas pelos mesmos produzidos;

IV - Aluguéis de imóveis e juros de títulos e depósitos;

V - Multas e outras rendas eventuais.

Art. 88o - A alienação de bens imóveis deverá ser precedida de aprovação em Assembléia
Geral Ordinrlria.

Art. 89o - A dissolução da entidade, bem como a destinação de seu patrimônio somente
podera ser decidida em Assembléia Geral Ordinária, especialmente convocada para esse
fim, cuja instalação dependera do quorum de 50%o (cinqüenta por cento) dos associados
qútes e desde que a proposta de dissolução seja aprovada, por voto direto 50% (cinqtienta
por cenÍo) mais 0l (um) dos associados quites presentes.

Art 90o - No caso de dissolução do Sindicato, os seus bens, pagam as dívidas legítimas, só
poderão se doados a outra entidade sindical, esçolhida a critério da Assembléia Geral
Ordinária

CAPÍTULO VIx

Voto por Urna Eletrônica

Art. 91o - Fica prevista a possibilidade da votação através de urna eletrônica; cujas
serão estúelecidas pela Comissão Eleitoral.

CAPÍTULO X

Voto pela Internet

Art 92o - Fica preüsta a possibilidade da votação pela lnternet; cujas norïnÍN, estabelecidas
em regimento próprio, serão adotadas pela Direção, ad referendum dos associados,.r'

norÍnas,

convocados em Assembléia Geral Ordinaria.

30
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CAPITULO xI

Das disposições Gerais e Transitórias

Art. 93" - Os membros da Diretoria não respondem subsidiariamente pelas obrigações
sociais.

Art. 94" - Os dirigentes sindicais em exercício na data da aprovação deste Estatuto terão
seus mandatos e caÍgos prorrogados até 30 de junho deZ}I2,iniciando-se um novo período em
1'dejulho de20l2.

$ Único: Serão mantidas as funções de Diretori4 e respectivas suplências que em função deste
Estatuto deixarem de existir, até 30 de juúo de 2}l},preservando-se os mandatos e cargos dos
atuais ocupantes.
AÉ. 95o - O presente Estatuto revoga integralmente o disposto no Esüatuto anterior regisuzdo em
2_8/1012002 e passa a vigorar a partir da dafa de sua validação no Registro Ciül de pessoas
Jurídicas do Rio deJaneiro.

Verificando-se que não havia outros assuntos a serem
presença de todos e deu por encerrada a Assembléia as

tratados, o
vinte uma

presidente 
"grua."J, 

ï- 
"--

horas e trinta minutos.
sendo por mim, Sérgio Luiz Fernandes lavrada esta Ata. Rio de iro.. três de
dois mil e

D LAIZ FERNANDES
daA io da AGE

)úc;s, lyú
f CLAI]DIO DE SOUZA MELO
Presidente do Sinfaerj

SOUZA

ï9,!"r;_/ orr;#*f
RncrsrR.o cIvIL DE pESSoAS JUR.ÍDICAs=''taJ*s.1i

Comarca da Capital  do Rio de Janeiro
Ar,. Presidente Wilson, n' 164 sobreloia 103
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DE PESSOAS JURIDICAS
ATAS: Assembléia dé Deus -Missão Apostólica da Fé - êleiÉô da
diretoria e posse 2010 - Matr. 6.02í. Socíedade de InteÍcâmbio de Estu-
dos Agronômicos e CulturaiS Brasil lsrael K.K.L. - AGO relatório Íirmado
pelas presidências regionais / prêst. de contas moviménto financeíro /
reforma do estatuto ao NC/ civil, eleição da diretoria e C. fiscal - Matr.

4 12.470. Sindicato dos Fermacêutícos do Estado do Rio'de Janeiro -
Consolidação - Matr. 1í4.í 17. Associação UnÍversitária Latino-America-
na - AULA - aprovação de contas exercício 2008/2009 e aprovação
regimento intemo p/ às eleiçõ€s exercício 20í0 - Matr. 217.529. ALTE-
RAçÕES CONTRATUATS: ptátinum Fotógrafia pubticitaria Ltda - conso-
lidação / alteração de objeto - Matr 1 32.937. SDA Gestão de Recursos
Ltda - cé$são de quotas / consolidação'- Matr. 190.572. Cardioderma
SeMços Médicos S/C Ltda - consolidação / àlteração de objeto - Matr.
186.086. Ebenézer Administração e Consultoria SfC Ltda - alteração de
sede / consolidação - Matr. i 88.323. Ronatdo e Luiz Cabeleireiros Ltda _
ME - saída de sócio / admíssão-de sócio./ cessão de cotas / alteração

_d9 de!9mtÍr_açE.o.l alteraçáo de objeto / dteàção da aaminisúçaï -
Matr- 233.244. CONTRATOS: L.S. Freítas SeÈ/íços de Certidões e Es_
criturações em Geral Símples Ltda - Matr. 229.U2. Campeto & Sales
Consultores Associadós Ltda - M atÍ. 23g.44A. SAMA Contabilidade ce-
rencial Ltdã - ME - Matr. 239.144. DZOp Consultoria Empresarial Ltda -
Mati, 239.445. Ramon Franco Sèrviços dé Medicinã Especiallzada Ltda
- MatÍ- 239.446. ESTATUTOS: Grupo de Desenvolvimento Socíal - Gp -
Matr. 239.447. Associação dos DeÍicientes Msuais do Estado do Rio de
Jeneiro - ADVERJ - Matr. 239.448. Associação Mantendo Aprendizado
da Perfeita Excelência. Matr. 239.449. Associação de Apoio do CoÍégio
Estadual Professor ManueÍ MaurÍcio de Albuquerque - Matr. 239.450.
lgreja Evangéìica Comunidade Profética da Famllia Conquistando Gera-
ções - R.ua Tamarana, Lt í5 - Qd 95 - Cosmos - MatÍ. 239.45,l. tgÍeja
Batista PalavÍa Mva Minístério Pregadores de úftima Hora - Rua Seabra

*- Filho no 172 - lnhoaíba - Mat.239.452. lgrèja Assembléia de Deus -
Ministério do EstácÍo - Rua Maia Lacerda, no 442 - Estácio - Matr.
239.453
35956
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