
 
Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio das Ostras. 
 
 
Art 1° SindServ-RO, com sede na Alameda Casimiro de Abreu, 292 S/10 

Centro de Rio das Ostras, RJ é uma entidade sindical de 1º grau, organizada 
como sociedade civil de direito privado com tempo de duração indeterminado, sem 
fins lucrativos, com foro no município onde é constituído para representação da 
categoria de servidores públicos municipais da prefeitura,da câmara, fundações, 
autarquias, institutos, empresas públicas e sociedades de economia mista, do 
município de Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro, com base territorial no 
município de Rio das Ostras, constituindo-se para fins de estudo, organização, 
coordenação, assistência, conscientização de classe, proteção e representação 
legal da categoria. 

 
 
Art 2º O SindServ-RO é orientado com os seguintes princípios: 
a) Independência de classe; 
b) autonomia perante o Estado e autoridades Oficiais, credos religiosos, 

partidos políticos, e quaisquer organizações não governamentais;  
c) democracia e participação dos servidores municipais nas suas ações e 

decisões com ampla garantia de liberdade de expressão na sua organização 
interna; 

d) combatividade e defesa dos interesses imediatos e históricos dos 
trabalhadores rurais e urbanos; 

e) proteção de ampla e ativa solidariedade as categorias de assalariados e 
seguimentos oprimidos, buscando elevar a sua unidade a nível nacional, como no 
plano internacional, prestar apoio aos povos do mundo inteiro na luta contra a 
opressão do homem pelo homem; 

f) defesa da liberdade de expressão contra qualquer tipo de censura; 
g) estipular contribuições a todos aqueles que participem da categoria que 
representa, nos termos da legislação vigente. 
 
 
 

Art 3º são prerrogativas do SindServ-RO: 
a) representar interesses gerais da categoria dos seus associados, atuando 

inclusive como substituto processual, independente de procuração; 
b) celebrar acordos ou convenções coletivas de trabalho  e suscita dissídios 

coletivos, mediante aprovação da Assembléia Geral; 
c) eleger ou designar associados da categoria na forma deste estatuto para 

representá-la em eventos de toda natureza; 
d) estabelecer mensalidades para os associados e contribuições legais para 

toda a categoria, mediante aprovação da Assembléia Geral; 
e) prestar orientação técnica, estudo, pesquisa, consultoria para assuntos 

ligados a categoria e aos trabalhadores; 



f) manter relações com outras entidades sindicais e populares para viabilizar os 
objetivos deste estatuto; 

g) filiar-se ou desfiliar-se de organizações nacionais e internacionais sob a 
apreciação da Assembléia Gerai ou Plebiscito para este fim. 

h) filiar-se ou desfiliar-se a Federação dos Sindicatos do Estado do Rio de 
Janeiro; 

i) promover a fundação de cooperativas de créditos e consumo para os seus 
associados, conforme a necessidade, de acordo com a legislação vigente e 
condições do SindServ-RO; 
J) aceitar ou não pedidos de filiação de trabalhadores de outra categoria. 
 
 

Art 4º São deveres do SindServ-RO: a) defender os interesses imediatos e 
históricos dos trabalhadores, em particular da categoria, promovendo ou 
participando de eventos de interesses dos trabalhadores e apoiando os 
movimentos sindicais que se identifiquem com as resoluções dos congressos da 
categoria; b) zelar pelo cumprimento e lutar pelo avanço da legislação e 
instrumentos normativos de trabalho que segurem direitos a categoria lutando pelo 
fim da exploração e da opressão social, associado a conquistas de melhores 
condições de salários e qualidade de saúde do trabalhador; c) pugnar sempre pelo 
fortalecimento da consciência e organização político - sindicais, adotando e 
apoiando iniciativas que contribuam para formação intelectual e profissional da 
categoria; d) buscar o resgate da memória e defesa do patrimônio cultural, social e 
material dos trabalhadores; e) defender a autonomia e a liberdade para as 
organizações da sociedade civil, particularmente a democratização das 
comunicações; f) criar condições para implementar organização no local de 
trabalho; g) combater a concentração de renda, os oligopólios da economia e da 
tecnologia e a dependência social, política e econômica do pais, bem como os 
jurus extorsivos e todas as formas de instituição da miséria, da opressão e 
exploração lutando pela independência, soberania autodeterminação do Brasil e 
de todos os povos do mundo; 
 

i) instituir através de convocação de Assembléia Geral, a porcentagem a ser 
descontadas dos vencimentos dos associados para promover o SindServ-RO de 
condições de realização de suas obrigações estatutárias; 
j) instituir dentro de sua base territorial, delegacias sindicais para melhor proteção 
de seus associados, de acordo com a necessidade momento e condições do 
SindServ-RO; 
 
 
 

k) implementar a criação das comissões internas de prevenção a acidentes - 
CIPAS; I) ter na sede do SindServ-RO um cadastro com registro de associados, 
devidamente atualizado; m) promover cursos para qualificação dos profissionais.  
Capitulo II - Do Associado, Seus deveres e Penalidades Art. 5º - O associado do 
SINDSERV-RO, será classificado como: a) Associado efetivo; b) Associado 
Fraternal; c) Associado honorário. Parágrafo primeiro - Todo profissional servidor 



público municipal na base sindical de Rio das Ostras, que por atividade 
profissional e vínculo empregatício direto e indireto integre segmentos previsto no 
Artigo 1º tem direito de associar-se ao SINDSERV-RO, e será classificado como 
associado efetivo. 
 
 
 

Art. 5º - O associado do SINDSERV-RO será classificado como: a) Associado 
efetivo; b) Associado fraternal; c) Associado Honorário. Parágrafo Primeiro - Todo 
profissional servidor público municipal na base sindical de Rio das Ostras, que por 
atividade profissional e vinculo empregatício direto e indireto integre segmentos 
previstos no art.1º tem direito de associar-se ao SINDSERV-RO, e será 
classificado como associado efetivo. Parágrafo Segundo - Qualquer trabalhador 
que seja Profissional Servidor Público, poderá a critério da Diretoria Colegiada do 
SINDSERV-RO se associar, e será classificado como associado Fraternal, sendo-
lhe vedado o direito de votar e ser votado para cargo de Direção e representação 
Sindical podendo utilizar os serviços do SINDSERV-RO. Parágrafo Terceiro - Será 
Associado Honorário todo cidadão que tiver prestado relevantes serviços ao 
SIDSERV sendo-lhe vedado o direito de votar e ser votado para cargo de Direção 
e representação sindical.      

Art 6º - São direitos dos efetivos: a) Concorrer a cargos de Direção e de 
representação sindical, desde que preencha as condições exigíveis; b) Tomar 
parte, votar e ser votado nas Assembléias Gerais; c) Utilizar-se dos serviços do 
SINDSERV-RO;  d) Requerer a convocação da Assembléia Geral Extraordinária, 
de acordo com o previsto neste Estatuto; e) Ser informado das ações do 
SINDSERV-RO, através de instrumentos de divulgação e reuniões; f) Requerer 
todos os direitos por este estatuto, junto `as instancias do SINDSERV-RO.  

PARÁGRAFO ÚNICO - Perderá seus direitos o associado que deixar o 
exercício da profissão ou atividade exceto nos casos de aposentadoria, licença 
remunerada ou não demissões ou afastamento de caráter político ou 
reivindicatório, enquanto perdurar o processo administrativo ou judicial. 

Art 7º - São deveres do associado: a) Cumprir e fazer cumprir o presente 
Estatuto; b) Respeitar as decisões das instancias deliberativas; c) Estar sempre 
em dia com as mensalidades e contribuições excepcionais fixadas na Assembléia 
Geral; d) Comparecer as reuniões de órgãos do SINDSERV-RO, de que fizer 
parte, e acatar suas decisões; e) Zelar pelo patrimônio do SINDSERV-RO, 
cuidando de sua correta utilização e aplicação; f) Dirimir dúvidas e 
questionamentos nos limites deste Estatuto e fóruns da categoria.  
Art 8º - O associado está sujeito à advertência, suspensão e eliminação do quadro 
social quando cometer desrespeito a este Estatuto e às decisões da Assembléia 
Geral. PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Diretoria Colegiada examinará a falta 
cometida pelo associado e se, julgar necessário, designará uma comissão ética 
que aprofundará a análise do ocorrido. PARÁGRAFO SEGUNDO - A penalidade 
será aplicada pela Diretoria Colegiada, cabendo recursos, no prazo de sete dias 
úteis a partir da data do recebimento da comunicação; PÁRAGRAFO TERCEIRO - 
A penalidade deverá ter, nos casos primários, caráter educativo, sendo adotado  a 



punição gradativa, por maioria simples. Eliminação do quadro social, exigirá 
deliberação da Assembléia Geral. 
 
 

Art 9º - O associado que tiver sido eliminado do quadro social, poderá ser 
reingressado ao SINDSERV-RO, por decisão da Assembléia Geral, respeitando-
se, período de dezoito meses, para retornar ao quadro de associados. 
CAPITULO III Da Estrutura Política e Administrativa do SINDSERV-RO.   

 
 
Art 10º - São Órgãos do SINDSERV-RO: A) Assembléia Geral; b) Diretoria 

Colegiada; c) Conselho Fiscal. Parágrafo Único: O SINDSERV-RO reconhece a 
Assembléia Geral como fórum maior da categoria. Da Assembléia Geral.  
 
 
   Art 11° - A Assembléia Geral é soberana em suas resoluções, respeitando o 
presente Estatuto; e deverá ser convocada com antecedência mínima de  05 
(cinco) dias para sua realização, salvo casos de Assembléia Geral Permanente, 
ou em casos excepcionais, quando houver necessidade de posicionamento 
imediato da categoria. Parágrafo Primeiro: A Assembléia Geral será dirigida por 
representantes da Diretoria Colegiada, podendo ser eleita em uma mesa na 
própria Assembléia.  Parágrafo segundo: A Assembléia Geral Ordinária será 
convocada para tratar dos seguintes assuntos: a) Prestação de contas, previsão 
orçamentária; 
 
 
Art 12º a Diretoria será organizada em forma de colegiado, e será composta por 9 
(nove) membros, trienalmente eleitos, e organizada de acordo com o previsto 
neste Estatuto. Parágrafo Primeiro - É de responsabilidade da Diretoria Colegiada: 
a) Administrar o SINDSERV-RO e seu patrimônio social; b) Aprovar as diretrizes 
dos planos, programas e projetos de trabalho das Diretorias, Comissões ou 
Assessorias que vierem a ser criadas; c) Garantir a participação na organização 
do quadro de pessoal e participação na elaboração de qualquer legislação que 
envolva o plano de cargos, carreiras, vencimentos ou salários, bem como 
previdenciária; d) Representar o SINDSERV-RO em todas as instancias legais 
compatíveis com o espírito compatíveis com o espírito deste Estatuto, podendo 
também delegar poderes; e) Executar as determinações dos órgãos deliberativos 
da categoria; f) Submeter à Assembléia Geral até o dia 30 de Maio de cada ano, 
com parecer prévio do Conselho Fiscal, balanço político financeiro anterior e 
previsão orçamentária e o relatório de atividades, assim como o plano de trabalho 
do exercício seguinte: g) Aprovar ou rejeitar em parte ou em todos os atos das 
diretorias, respeitando os planos de trabalho; h) Convocar os órgãos deliberativos 
do SINDSERV-RO, conforme este Estatuto; i) Aplicar as penalidades previstas 
neste Estatuto. 
 



Art. 13°- A Diretoria Colegiada será composta por seis membros efetivos e três 
suplentes, sendo assim organizada: 3 coordenadores gerais, 1 diretoria jurídica,1 
diretoria de interesses gerais e uma diretoria de formação profissional e sindical, 
podendo se criadas ou extintas outras diretorias de acordo com a necessidade da 
categoria. PARÁGRAFO ÚNICO: Os membros suplentes substituirão os efetivos 
em casos de impedimento, renuncia ou destituição. – Da Coordenação Geral de 
Organização. Art 14º - compete ao coordenador geral de organização: a) assinar 
cheques com o coordenador geral de finanças; b) representar o SINDSERV-RO, 
ativa e passivamente em juízo ou fora dele ainda junto aos poderes constituídos, 
bem como qualquer repartição pública a nível, municipal, estadual ou federal; c) 
assinar os documentos homologados pela diretoria colegiada. D) administrar e 
gerir em conjunto com a coordenação geral de administração ou patrimônio do 
SINDSERV-RO; e) supervisionar as atividades de todas as diretorias na forma 
estatutária; f) manter um trabalho de representação permanente de 
acompanhamento dos conselhos e fundos municipais, dando suporte técnico e 
fiscalizando as normas regulamentadoras; g) formular política especifica para a 
coordenação e para atuação nos conselhos municipais, estaduais e nacionais; h) 
coordenar a produção e circulação de materiais de divulgação do SINDSERV-RO 
junto aos meios de comunicação externas. Da coordenação geral de 
administração. Art 15º Compete ao coordenador geral de administração: a) 
assinar cheques com o coordenador geral de finanças; b) representar o 
SINDSERV-RO, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele ainda junto aos 
poderes constituídos, bem como qualquer repartição publica a nível, municipal, 
estadual ou federal; c) assinar os documentos homologados pela diretoria 
colegiada; D) ter sobre a sua guarda o arquivo e administrar o SINDSERV-RO; e) 
garantir a confecção e manter organizadas as ATAS das reuniões da diretoria 
colegiada e as assembléias; f) – Administrar os recursos humanos do sindicato; g) 
Coordenar os trabalhos das CIPAS. Da Coordenação Geral de Finanças. Art 16° 
Compete ao Coordenador Geral de Finanças a) Representar o SINDSERV-RO, 
ativa e passivamente, em juízo ou fora dele ainda junto aos poderes constituídos, 
bem como qualquer repartição pública a nível, municipal, estadual ou federal; b) 
Assinar os documentos homologados pela diretoria colegiada; c) Auferir receitas e 
liberar recursos para despesas eventuais até o limite fixado no programa 
orçamentário; d) Garantir o pagamento das obrigações do SINDSERV-RO com 
credores externos e no meio sindical; e) Ter sob sua guarda e responsabilidade os 
valores do SINDSERV-RO; F) Elaborar o plano financeiro após elaboração do 
plano político-sindical destacando dotação orçamentária especifica para cada um 
dos departamentos, lutas e campanhas reivindicatórias e o fundo de greve, 
estrutura material da entidade, solidariedade com a luta dos trabalhadores e do 
povo, recursos humanos empregados na forma racional, e outras previstas neste 
estatuto; g) Apresentar ao Conselho Fiscal os balancetes mensais e os balanços 
anuais; h) Propor medidas que visem a melhoria da situação financeira do 
SINDSERV-RO; i)Manter organização contábil necessária ao bom desempenho 
das contas do SINDSERV-RO; J) Encaminhar a compra junto ou venda de 
patrimônios da entidade; L) Assinar cheques juntamente com outro Coordenador 
Geral; Da Diretoria Jurídica Art. 17° Compete ao Diretor Jurídico a) Estudar a 
situação da categoria no tocante às conquistas e direitos trabalhistas; b) fornecer 



assessoria jurídica aos sindicalizados, a diretoria e as instâncias do SINDSERV-
RO; c) Promover o intercambio entre os profissionais e diretores com relação a 
novos conhecimentos e conquistas nos ramos do direito de interesse da categoria; 
d) Planejar e organizar com antecedência as estratégias jurídicas das campanhas 
reivindicatórias da categoria; e) Cobrar as assessorias jurídicas relatórios 
periódicos dos processos em andamento; f) Elaborar anteprojetos legislativos; g) 
Assessorar o SINDSERV-RO nos projetos de lei, em tramitação no Poder 
Legislativo; h) Viabilizar junto ao poder legislativo, projetos e ações que sejam de 
interesse da categoria; i) Acompanhar e divulgar o andamento dos processos 
judiciais. Da Diretoria de Interesses Gerais Art. 18° Compete ao Diretor de 
Interesses Gerais a) Promover integração e articulação dos servidores 
aposentados e da ativa; b) Conscientizar os trabalhadores da ativa das questões 
conjunturais dos aposentados municipais e do país; c) Fiscalizar o Instituto de 
Previdência dos Servidores; d) Fomentar a implementação de Plano de saúde 
para os integrantes da categoria; e) Implementar um programa de assistência 
social para os servidores; f) desenvolver e participar das atividades intersindicais 
no campo de saúde do trabalhador; g) Desenvolver junto as secretarias de 
Administração política favoráveis ao adequado aproveitamento dos recursos 
humanos, como também sua readaptação e capacitação no trabalho; h) Promover 
atividades esportivas, de lazer e profissionais das diversas áreas integrantes da 
categoria, dificuldades e interesses com referencia ao seu campo de trabalho. Da 
Diretoria de Formação Profissional e Sindical Art 19° Compete ao Diretor de 
Formação Profissional e Sindical a) Promover cursos de capacitação e 
aperfeiçoamento profissional; b) Fomentar convênios a nível municipal, estadual, 
federal e privado. c) Contratar cursos de aprimoramento profissional; d) Promover 
cursos de Formação Sindical; e) Divulgar e estimular nas instituições públicas e 
autarquias a realização dos cursos programados; f) Representar o SINDSERV-RO 
em atividades culturais e artísticas de interesse da categoria. Do Conselho Fiscal  
Art 20°O SINDSERV-RO terá um conselho Fiscal composto de 3(três) membros e 
igual número de suplentes, eleitos de forma independentes, até 6(seis) meses 
após a eleição da Diretoria Colegiada. PARÁGRAFO PRIMEIRO – é de 
responsabilidade do Conselho Fiscal: a) Dar parecer sobre a previsão 
orçamentária, balanços, balancetes e retificação ou suplementação de orçamento; 
b) Examinar as contas e escrituração contábil do SINDSERV-RO; c) Atuar 
preventivamente propondo medidas que visem a melhoria da situação financeira 
do SINDSERV-RO; d) Emitir parecer acerca das contas do SINDSER-RO, 
encaminhando para avaliação da assembléia Geral; e) Emitir parecer dec 
referencia e alienação de bens patrimoniais para  discussão na Assembléia 
Geral.PARÁGRAFO SEGUNDO – O conselho fiscal elaborara em 60(sessenta) 
dias, após a posse, o seu Regimento Interno. PARÁGRAFO TERCEIRO - O 
Conselho Fiscal será eleito em Assembléia Geral. PARÁGRAFO QUARTO - A 
inscrição dos candidatos será feita por chapas, compreendendo número de 
membros efetivos e suplentes obrigatórios. PARÁGRAFO QUINTO – A eleição 
será presidida pela mesa da assembléia Geral. PARÁGRAFO SEXTO – São 
inelegíveis para o Conselho, qualquer membro da Diretoria Colegiada. CAPITULO 
IV Das Eleições Art. 21° As Eleições para a renovação da Diretoria Colegiada 
serão realizadas trienalmente, no prazo máximo de 60(sessenta) dias e no mínimo 



de 30(trinta) dias, anteriores ao termino do mandato vigente, contados a partir da 
data de posse. Art. 22° O processo eleitoral será conduzido e organizado por uma 
Junta Eleitoral, composta de no mínimo 3 (três) e no máximo 7(sete) membros, 
eleita em Assembléia Geral extraordinária, especialmente convocada para este 
fim, com no mínimo 90(noventa) dias de antecedência do termino do mandato, a 
que competirá: a) Organizar o processo eleitoral; b) Designar os membros das 
mesas colegiadas e apuradoras de votos; c) Promover as comunicações e 
publicações previstas no Estatuto; d) Preparar a relação dos votantes; e) 
Confeccionar cédulas eleitoral única; f) decidir sobre impugnações e candidaturas, 
nulidades e recursos; g) Decidir sobre as questões referentes ao processo 
eleitoral; h) Comunicar e publicar o resultado do pleito; i) Definir calendário 
eleitoral, publicando edital; j) Promover a inscrição das chapas; k) dar posse aos 
eleitos. PARÁGRAFO PRIMEIRO – As decisões da junta Eleitoral serão tomadas 
por maioria simples dos presentes, e os recursos a ela apresentados serão 
decididos em prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas. PARÁGRAFO 
SEGUNDO – É vedada a participação na Junta eleitoral de membros das chapas 
concorrentes. PARÁGRAFO TERCEIRO – A Junta eleitoral será dissolvida com a 
posse dos eleitos. PARAGRÁFO QUARTO – A Junta Eleitoral está obrigada a 
prestar a qualquer associado mediante solicitação por escrito, toda e qualquer 
informação sobre o processo eleitoral. Dos Candidatos Art. 23° Poderá 
candidatar-se todo o associado do SINDSERV-RO, exceto quando: a) Não tiver 
aprovadas as suas contas em cargos de administração sindical e em associação 
de trabalhadores; b) Houver lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical ou 
associação de trabalhadores ou qualquer entidade não governamental; c) Não 
tiver em gozo dos direitos sociais conferidos por este estatuto, devido a violação 
do mesmo; d) Tiver menos de 180(cento e oitenta) dias de filiação e respectiva 
contribuição, anteriores à data de eleição. Dos Registros das Chapas Art. 24° O 
prazo para o registro de chapas será 10(dez) dias corridos, contados a partir de 1° 
dia da abertura das inscrições, e será identificada pelo numero de ordem de 
inscrição. PARÁGRAFO PRIMEIRO – O encerramento das inscrições dar-se-á 
com antecedência mínima de 15(quinze) dias do pleito. PARÁGRAFO SEGUNDO 
– A chapa concorrente deverá ser obrigatoriamente composta por números de 
membros correspondentes ao de cargos previstos neste Estatuto. PARÁGRAFO 
TERCEIRO – A chapa deverá apresentar a concordância formal de cada membro 
para nela ingressar. PARÁGRAFO QUARTO – Encerrado o prazo para registro, a 
Junta Eleitoral providenciará de imediato a lavratura de Ata, onde mencionará as 
chapas registradas e outras ocorrências. PARÁGRAFO QUINTO – Até 5(cinco0 
dias corridos após o prazo de encerramento do registro na Junta Eleitoral fará 
publicar a relação das chapas registradas, afixando-a nos locais de trabalho da 
categoria, na sede e boletim do SINDSERV-RO. Das Impugnações Art. 25 – O 
candidato que não preencher as condições estabelecidas neste Estatuto, poderá 
ser impugnado por qualquer associado, no prazo de 5(cinco) dias corridos 
contados a partir da publicação da relação das chapas registradas. PARÁGRAFO 
PRIMEIRO – A impugnação, expostos seus fundamentos, será dirigida a Junta 
Eleitoral que a entregará contra-recibo ao SINDSERV-RO. PARÁGRAFO 
SEGUNDO – O candidato impugnado será notificado imediatamente e terá o 
prazo de 48(quarenta e oito) horas da notificação para apresentar sua defesa à 



junta, que decidirá em igual prazo. PARÁGRAFO TERCEIRO- Será impugnada a 
chapa que apresentar mais de 2(dois) membros impugnados. Do Eleitor e do 
Voto Art. 26 – è eleitor todo associado que tiver no gozo de seus direitos 
estatutários e que estiver filiado a pelo menos 6(seis) meses, contribuindo com as 
respectivas mensalidades. Art. 27- O voto será secreto e universal assegurado o 
sigilo, com cédula única. Da Mesa Coletora Art. 28 – As mesas coletoras poderão 
ser fixas ou itinerantes em números necessários para garantir participação dos 
eleitores, observando-se as indicações das chapas concorrentes, e serão 
constituídas de até 3(três) mesários e 1(um) suplente, designados pela Junta 
Eleitoral. PARÁGRAFO ÚNICO – Cada chapa poderá indicar um fiscal por uma, 
para acompanhar o trabalho de votação. Da Votação Art. 29 – Os trabalhos terão 
duração mínima de modo a criar condições para obter a votação do pessoal, 
observando sempre o horário de inicio e término previsto no edital. PARÁGRAFO 
PRIMEIRO –  O eleitor cujo nome não constar na relação de votantes e comprovar 
sua condição será nela incluída. PARÁGRAFO SEGUNDO – O eleitor de voto, 
cujo o nome não constar na lista, bem como o que regularizar sua situação até a 
data do pleito, será admitido a votar em separado, depositando seu voto em 
envelope que depois será inserido na urna pelo próprio associado. O envelope 
deverá ser lacrado e conter; A) Nome eleitor em letra de forma; B) citação do 
documento que deu condição ao voto, C) O motivo em separado; PARÁGRAFO 
TERCEIRO – A mesa relacionará esses eleitores em folha separada, sendo que 
na apuração em cada uma será verificada a legalidade de cada um desses votos 
juntando-os aos demais, de modo a não se identificar o associado. Da mesa 
apuradora Art 30 – Após o término do prazo estipulado para a votação, instalar-
se-á, na sede do SINDSERV-RO, o numero de mesas apuradoras necessárias 
para agilização dos trabalhos de apuração. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cada 
mesa apuradora será constituída de no máximo 3 mesários, cuja designação é de 
atribuição da junta eleitoral ouvidas as chapas concorrentes. PARÁGRAFO 
SEGUNDO – Em caso de empate, será realizadas novas eleições no prazo 
máximo de 15 dias entre as chapas mais votadas. Do quorum Art 31 – A junta 
eleitoral verificará a existência do quorum superior a metade mais um dos 
associados em condições de voto. Não havendo, a junta eleitoral incinerará as 
cédulas e marcará data para nova eleição nos termos do Edital. PARÁGRAFO 
PRIMEIRO – Caso não seja garantido o quorum estabelecido o SINDSERV-RO 
terá prazo de 60 dias, para realizar novas eleições, quando será exigido o quorum 
mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) dos associados. PARÁGRAFO 
SEGUNDO – A chapa eleita tomará posse formal na data do término da gestão da 
diretoria anterior. PARAGRAFO TERCEIRO – A junta eleitoral publicará dentro de 
15 dias da apuração das eleições os resultados oficiais. Das Nulidades Art 32 – 
Será nula a eleição quando: a) realizada em dia e local diverso dos designados 
pelo edital, ou encerrada antes da hora marcada; b) realizada ou apurada perante 
mesa constituída em desacordo com o estabelecido neste estatuto; c) preterida 
qualquer formalidade essencial estabelecida neste estatuto. PARÁGRAFO ÚNICO 
– Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe deu causa, nem aproveitará 
do seu resultado.  Dos recursos e da posse Art 33 – Qualquer eleitor poderá 
recorrer perante a junta eleitoral, do resultado do pleito até 01 (uma) hora após o 
término da apuração, abrindo-se no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o 



término da apuração, abrindo-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a 
fundamentação. PARÁGRAFO PRIMEIRO – O recurso não terá efeito suspensivo 
e a chapa recorrida terá 48 (quarenta e oito) horas para apresentar sua defesa. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - a junta terá 5 (cinco) dias corridos para proferir sua 
decisão. PARÁGRAFO TERCEIRO – não havendo recurso interposto, dar-se-á 
posse a Diretoria Colegiada e lavrar-se-á ATA correspondente. CAPITULO 5 – Da 
perda do mandado Art 34 – Os membros da Diretoria colegiada e do conselho 
fiscal, perderão seus mandados nos seguintes casos: a) Malversação, extravio de 
documentos ou dilapidação do patrimônio social; b) violação deste estatuto; c) 
improbabilidade administrativa; d) saída voluntária; da base sindical que importe 
no afastamento do exercício do cargo; e) por solicitação expressa e justificada da 
metade mais um dos associados; PARÁGRAFO PRIMEIRO – A perda do mandato 
será declarada pela diretoria colegiada, assegurado o direito de defesa. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nos casos de renuncia ou destituições dos membros 
da diretoria colegiada, outros serão escolhidos, dentre os membros suplentes, 
conforme previsão do regimento interno da diretoria, referendado pela assembléia 
geral. CAPITULO SEXTO – Do patrimônio do SINDSERV-RO, Art 35 – O 
patrimônio do SINDSERV-RO é constituído: a) das contribuições devidas ao 
SINDSERV-RO pelos participantes da categoria ou decorrentes de contribuições 
deliberadas de assembléia geral; b) dos bens e valores adquiridos e receitas 
reproduzidas pelos mesmos; c) dos direitos patrimoniais decorrentes da 
celebração de contratos; d) Das doações e legados; e) alugueis de imóveis; f) das 
taxas, multas, rendas de títulos e outras rendas eventuais; g) da venda de 
materiais. PARÁGRAFO PRIMEIRO – a) alienação de bens imóveis dependerá de 
autorização de assembléia geral depois de ouvido o conselho fiscal. PARÁGRAFO 
SEGUNDO – No caso de dissolução do SINDSERV-RO, o que só se dera por 
determinação de assembléia geral extraordinária, especialmente convocada para 
este fim e com a presença de ¾ dos associados, o seu patrimônio será destinado 
a uma ou mais entidade congêneres. PARÁGRAFO TERCEIRO – A distribuição 
de bens patrimoniais e recursos financeiros será feita pela mesma assembléia que 
determinar a dissolução. CAPITULO SETE – Das disposições gerais Art 36 – 
Este estatuto entrará em vigor após assembléia geral extraordinária. Art 37 – Esta 
estatuto poderá ser alterado através de assembléia geral extraordinária convocada 
para este fim por edital em jornais de grande circulação na base territorial do 
SINDSERV-RO, com antecedência mínima de 7 (sete) dias e divulgado no Boletim 
do SINDSERV-RO, de acordo com os Estatutos. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Esta 
assembléia deverá ter ponto de pauta especifico. Bem como o quorum para 
alteração estatutária é o previsto no parágrafo quarto do artigo décimo primeiro 
deste estatuto. PARÁGRAFO SEGUNDO – Esta assembléia poderá ser 
convocada pela diretoria colegiada ou ainda, através de abaixo assinado com pelo 
menos de 1 décimo de associados filiados e contribuindo a pelo menos seis 
meses. Art 38 – Não poderá eleger-se para a diretoria colegiada ou conselho 
fiscal do SINDSERV-RO, o associado que exerça cargo em comissão, ou que seja 
eleito para cargo eletivo extra-sindical, sendo nesses casos automaticamente 
licenciado do mandato do SINDSERV-RO, não cabendo qualquer espécie de 
recurso, CAPITULO OITAVO – Das disposições finais e transitórias Art 39 – a 
mensalidade será de 1,5% do salário base, vencimento ou provento dos 



associados, Art 40 – enquanto não seja divulgado o mérito do processo social do 
SINDLAGOS-RJ receberá as contribuições dos antigos filiados obrigatório o 
repasse ao SINDSERV-RO, entidade representante legal da base territorial de Rio 
das Ostras.  

Este estatuto corresponde a consolidação de todas alterações aprovadas até, e 
inclusive, seis de novembro de 2003. 
 


