
ESTATUTO DO SINDICATO DO COM丘RCIO ATACADISTA E

DISTREBUIDOR DO ESTADO DO ESPiRITO SANTO - SINCADES

CAPITUしOI

DAS PRERROGATIVAS E OB」ETIVOS DO SINDICATO

Art. 19 - O Sindicato do Com6rcio Atacadista e Distribuidor do Estado do Esp航o Santo -

SINCADES′ entidade de 19 grau com sede a Av. Nossa Senhora dos Navegantes′ 675, Sala 1201 a

1209′ Ed. PaIacio do Caf6′ Enseada do Sua, Vit6ria, Espfrito Santo, foro e base territoriaI no

Estado do Espfrito Santo′ integrante do Sistema Confederativo da Representacao SindicaI do

Comercio - SiCOMERCIO′ a que Se refe「e o ∂rt. 89′ inciso lV′ da Constituicao Federa- de 1988,

COnStituido para fins de estudo′ COOrdenac5o′ PrOteCaO e rePreSentaC5o -egal das categorias

econ6micas integrantes do 19 Grupo Sindical da Confederacao Naciona- do Comercio, a Seguir

indicadas: AUTOPECAS十ECIDOS; VESTUÅRIO E ARMAR-NHO; MATER-AL DE CONSTRUCÅo;

DROGAS E MEDICAMENTOS; MATERIAL Eし打RiCO; PEDRAS PREC-OSAS; 」6-AS E REし6GiOS;

COUROS E PELES; APAREしHOS E MATERIAiS 6pT-COS, FOTOGRÅF-COS E CINEMATOGRÅ日COS;

Bi」UTERIAS; MAQUINiSMOS EM GERAL; PAPEL E PAPELÅo; SACARIA; PRODUTOS QUfMiCOS

PARA INDUsTRIA E LAVOURA; SUCATA DE FERRO; CARVÅo vEGETAしE LENHA; AしGODÅo E

OUTRAS FIBRAS VEGETAIS;しOUCAS; TINTAS E FERRAGENS; ARTIGOS SANiTÅRIOS; ViDROS

PLANOS; CRiSTAIS E ESPEしHOS; MINERIOS E PESQU-SAS; COnfo「me estabe-ece a legisIacao em

Vigor sobre a materia e com o intuito de coiaboracfo com os poderes p的-icos e as demais

associac6es′ nO Sentido de soIidariedade sociaI′ Sendo regido pe-o presente Estatuto:

Paragrafo Unico - Sao prerrogativas constitucionais e objetivos institucionais do Sindicato:

a) representar no ambito EstaduaI, OS direitos e interesses do Com6「cio Atacadista de

AUTOPECAS; TECIDOS; VESTUÅRIO E ARMARINHO; MATER-AしDE CONSTRUCÅo;

DROGAS E MEDiCAMENTOS; MATERiAしELETRiCO; PEDRAS PRECIOSAS; 」OIAS E

REしOGIOS; COUROS E PELES; APARELHOS E MATERIAIS 6p丁ICOS, FO丁OGRÅFiCOS E

CINEMATOGRÅFICOS; B一」UTER-AS; MAQU-N-SMOS EM GERAし; PAP軋E PAPELÅo;

SACARiA膏RODUTOS QU血COS PARA INDdsTR-A E LAVOURA; SUCATA DE FERRO;

CARVÅo vEGETAL E LENHA; ALGODÅo E OUTRAS FIBRAS VEGETA-S工OUCAS川NTAS E

FERRAGENS; ARTIGOS SANITÅR-OS; VIDROS PLANOS; CRISTAIS E ESPEしHOS; MINERIOS E

PESQUISAS′ na forma do estabeIecido na Constituicao Federa一, Art.8g, Inciso町

b) eleger ou designar representantes da respectiva∴CategOria, em 6rgao, COIegiad。 。u

C) fixar a contribu嘩O Para O CuSteio do SICOMERC-O (COnt「ibuis§o confederativa Art. 8g,

inciso IV′ da Constituicao Fede「aI〉, devida por todos os integrantes da categoria

econ6mica;

d) conc掴ar divergencias e confIitos entre os associados, bem como promover a

SOlidariedade e a uniao entre eIes;

e) ceiebrar convenc6es e contratos coletivos de trabaIho, e PreSta「 aSSistencia em acordos

COIetivos;

f) coiaborar com os poderes p踊cos′ COmO 6rgaos t6cnicos e c?nSultivos′ nO e

_,-i.._二と_　」　__　__臆__I臆I　臆

SOIucao dos problemas que se reIacionem com a categoria econ∂mica respectiva;
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g) ceiebra「 convenios e parcerias estrat6gicas que oferecam condic6es diferenciadas aos

associados′ bem como associar-Se Ou reIacionar-Se COm OutraS entidades afins,一igadas

aos objetivos do sindicato e seus associados.

CAPITUしO=

DOS ASSOCiADOS - DIREiTOS E DEVERES

Art. 29 - A toda empresa′ individuai ou coletiva′ Ou ainda profissional aut6nomoI que Participe

da(s〉 atividade(S) econ6mica(s〉 representada(s〉 pelo Sindicato, aSSiste o di「eito de se「 admitido

COmO aSSOCiado.

Paragrafo Unico - Poderao, mediante aprovac5o da Diretoria, Ser aCeitas como associados

especiais, emPreSaS Ou PrOfissionais aut6nomos cujos ramos de atividades

nao estejam enquadrados nas catego「ias econ6micas Iistadas no Art. 19

deste Estatuto.

Art. 39 - Sao direitos do associado:

l - Participar, VOtar e Ser VOt∂do, POr SeuS rePreSentanteS, naS reuni6es das AssembIeias

Ge「ais;

iI - requerer′ COm n心mero nao inferior a l/3 〈um terco〉 dos associados, a COnVOCaC50 de

reunifo extraordinaria da AssembIeia GeraI;

Ⅲ - u輔zar os servicos prestados peIo sindicato;

iV - aPreSentar PrOPOSic6es sobre mat6rias de inte「esse do Com6rcio Atacadista e

Distribuidor do Estado do Esp(rito Santo - SINCADES.

Par辞rafo Onico - Sao direitos do associado especia- somente ut硝zar os servi9OS PreStados

PeIo Sindicato, desde que compativeI com sua atividade e nao confiitantes

COm aS CategOrias econ∂micas representadas peio Sincades.

Art. 49 - Sao deveres do associado:

l - indica「 um membro tituIar e um supiente para represe=ta-Io -egaImente junto ao

Sindicato;

= - COmPa「eCerおAssembIeias Gerais e acatar suas decis6es;

l= - Pagar′ nOS PraZOS eStipuIados′ aS COntribuic6es associativa e confederativa, bem como

quaIquer outra fixada peIa AssembIeia Geral ou prevista em lei;

lV葛Observar o Estatuto′ PreStigiar o sindicato acatando suas deIiberac6es.
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Art. 59 - Os associados est50 Sujeitos:

i - a Pena de suspens5o de direitos ate 6 〈seis) meses:

a) por ausencia, Sem justa causa, a O3 〈tres) reuni6es consecutiva§ da AssembIeia

Ge「ai;

b) por atraso, nO PagamentO das contribui96es previstas no Inciso Ili, do artigo

anterior, POr PraZO SuPerior a O3 (tres) meses e sem justa causa;

C) por nao acatar as deiiberac6es do sindicato.

1l- a Pena de eiiminacao do quadro de associados:

a) por cassa9aO de seu registro;

b) por reincid全ncia ou, Se fo「 o caso, POr PerSist全ncia nasfaitas de que trata o inciso l.

A巾69 - As penaIidades p「evistas no Art. 59 serfo ap=cadas peIa Diretoria, Cabendo recurso do

associado pa「a a Assembleia Geral, Obse「vadoo prazo de 15 (quinze) dias uteis, a COntar da

respectiva notificacao, Para aPreSentaCfo, POr eSCrito, da defesa e do recurso.

§ 19 - Nenhuma outra penaIidade podera ser ap=cada aIem daqueias estabeiecidas neste

Estatuto.

§ 29 - A suspensao ou eIimina9aO do associado, Ou de seu representante, naO desonera o

associado da obrigacao de pagar a contribu唾o confederativa ou quaiquer outra

estabeiecida em Iei ou decis6es.

A巾79 - O associado eliminado poder5 reingressar no sindicato, desde que:

トpor deIiberacao da Diretoria, Seja juIgado reabilitado;

= - efetue a Iiquidacわdo seu d6bito, atuaIizado monetariamente.

CAPITULO川

DA ADMiNISTRACÅo

SECÅo l - DAS DISPOSIC6ES G駅AiS
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I= - O ConseIho FiscaI (CF);

lV - Deiegados Representantes junto a FECOMiRCIO-ES

SECÅo Ii ・ DA ASSEM飢EiA GERAし

Art. 99 - A AssembIeia Geral, COmPOSta PeIos associados 6 6rg5o maximo da estrutura

hierdrquica do Sindicato, COm a atribuic50 de:

I -eStabeIecer as diretrizes gerais de acao do sindicato e verificar sua observancia;

= - eieger a Diretoria, O Conseiho Fiscal e os Representantes junto ao Conseiho de

Representantes da Federac5o do Com6rcio de Bens, Servi9OS e Turismo do Estado do

Espfrito Santo - FECOM〔RCiO-ES;

I‖ - eIeger e designar representantes da categoria econ6mica;

IV-aP「eCiar o recurso de que trata o art. 69;

V - aPIicar as penaiidades previstas neste Estatuto;

Vi - deiiberar sobre a tomada e aprovac5o das contas da Diretoria e a p「oposta

O「Cament5ria;

V= -deIiberar sobre quaIquer assunto de interesse da categoria econ6mica.

§ 19 - As deIiberac6es da AssembIeia GeraI ser5o tomadas, em Primeira convoca9わ,

POr maioria absoIuta de votos dos associados e′ em Segu=da convocacao, POr

maioria de votos dos associados presentes′ SaIvo nos casos em que o Estatuto

exija qu6rum especial.

§ 29 - A votacao das materias previstas nos incisos II a VI ser5 feita por escrutinio

§ 39 - Para tomada e aprova9aO de contas da Diretoria, OS SeuS membros n5o

POdem votar, nem PreSidir os trabaIhos.

§ 49 - O associado somente podera participar das discuss6es e exercer o direito de

VOtO′ Se eStiver no gozo dos seus direitos e quites com as contribui事6es.

Art. 10 - A AssembIeia GeraI reunir-Se〇台

l - Ordinariamente′ Para tOmada de contas′ discussao e votacao do orcamento e e-eic6es de

SuaS atribuic6es;

= - eXtraOrdinariamente′ quando convocada peIo Presidente, Peia maioria de membros da

Diretoria ou do ConseIho FiscaI, Ou POr l/3 (um terco) dos associados, feita a pr6via e
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§ 19 - As reuni6es extraordin綱as s6 poderao:

a) tratar dos assuntos constantes da reuniao para que foram convocadas;

b) instalar-Se, em Primeira convocacao, COm a maio「ia absoIuta dos

associados e, em Segunda convocacao, nO minimo Ol (uma) e no m寂imo

at6 24 (vinte e quatro) ho「as depois, COm qualquer numero de associados

Pre§enteS, eXigida a participac5o de, Pelo menos 2/3 (dois tercos) dos

que a convocaram, nO CaSO PreVisto na ultima parte do Inciso Ii.

§ 29 - O Presidente do Sindicato nao poder5 se opo「 ao requerimento de

COnVOCaCaO da 「euniao extraordinaria da Assembieia Geral, devendo

P「OCeder com a convocac5o em 5 (Cinco〉 dias uteis, a COntar da data da

entrada do requerimento na Secretaria, Pa「a reaIizacao dentro de 20

(vinte) dias. Caso o P「esidente nao o faca, a reuniao serfroonvocada peIos

que deiiberaram rea=za-Ia.

§ 39 - As reuni6es serao realizadas mediante convocacao, POr EditaI afixado na sede

do Sindicato, COm reSumO PubIicado em jomaI de maior circuIa軍o na base

territoriai do Sindicato, COm anteCedencia minima de 8 (Oito) dias uteis,

POdendo ainda ser reaIizado por meio de correio eIetr6nico ou apIicativo de

mensagens enviada a cada associado,

SECÅo川・ DA DiRETORiA

Ah. 11 - A Diretoria 6 integrada por O7 (sete) membros e n心mero maximo iguai de supIentes,

eIeitos peIa Assembleia GeraI, Para um mandato de O4 (quatro〉 anos.

Paragrafo Onico - Os cargos da Diretoria s5o os seguintes:

a) 1 (um) Presidente;

b) 1g e 2g Vice-Presidente;

C) 19 e 29 Sec「eta而o;

d) 19 e 29 Tesoureiro.

Art. 12 - Å Diretoria compete:

l - aPreCiar quaIquer assunto de interesse das categorias econ∂micas, deIiberando sobre as

medidas concretas a serem adotadas peio sindicato;

Il - Orientar e fisca=zar a gestao administ「ativa;

=I - CumPrir e fazer cumprir as leis em vigor, aS nOrmaS disc印nadoras do SICOMERCIO, O

戸iscaI;
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IV- aPiicar o patrim6nio do Sindicato e autorizar a aIienacao de bens im6veis e de outros

de vaior significativo;

V - Organiza「 e §ubmeter a aprovacao da Assembleia GeraI, COm PareCer do Conseiho

Fiscai′ O reiat6rio e o BaIanco do ano anterior′ bem como a proposta orcament羅a

Para O eXerC嶺o seguinte e suas alterac6es;

VI - eiabora「 o Regimento do Sindicato;

Vll - aPIicar as penaIidades p「evistas no Estatuto;

V川一eIeger ou escoIher,萄d r〔咋rendum" da AssembIeia Gerai, OS rePreSentanteS das

CategOrias econ6micas;

lX-desempenhar as atribuic6es que lhe sejam cometidas peIa Assembieia GeraI,

PaIrag「afo t]nico - Ao t6rmino do mandato′ a Diretoria far巾restac5o de contas de sua gest卸y

inciuindo a do exercicio em curso.

Art. 13 - A Diretoria reunir-Se-a′ Ordinariamente′ uma VeZ POr anO e, eXtraOrdinariamente,

quando convocada peio Presidente ou peIa maioria dos seus membros, Observado, nO que

COuber′ O disposto no Art. 10, Paragrafos 19 e 39.

§ 19 - As reuni6es da Diretoria serao convocadas com anteced含ncia mfnima de 72 (setenta

e duas〉 horas, realizando-Se, em Primeira convoca9fo, COm a maioria absoiuta de

SeuS membros e, em Segunda convocacao, nO m面mo Ol (uma) e no m緬mo ate 24

(vinte e quatro) horas depois, COm quaIque「 numero de direto「es presentes.

§ 29 - As decis6es serao tomadas por maioria simpIes de votos dos diretores presentes.

Art. 14 - Ao Presidente incumbe:

l -eXerCer a funcao administrativa no comando direto dos 6rg5os e servi90S da entidade;

il - rePreSentar iegaimente o sindicato′ incIusive pe「ante a Administra95o P心blica e em

ju(zo, POdendo deiegar pode「es;

= -COnVOCar aS reuni6es da AssembIeia GeraI e da Diretoria, PreSidindo-aS;

IV - eIaborar e assinar as atas das sess6es e os atos que instrumentam as de-iberac6es e

decis6es da AssembIeia GeraI e da Di「etoria′ determinando e acompanhando seu

CumPrimento;

V - autOrizar despesas e assinar′ juntamente com o Diretor-Tesoureiro, Cheques e demais

PaP6is de cr6dito;

Vi - COntratar empregados′ fixar-ihes a remuneracao e dem剛os′ feita a comu=icac5o a

Diretoria na reunifo seguinte;

Vli - designar representantes das CategOrias, OuVida a Diretoria, quando se t

atribuic5o que independa de eieicao;
de
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V= -Organizar′ Para Submeter a Diretoria e a aprovac50 da AssembIeia GeraI, O reiat6rio e

O baIanco do exercieio anterior′ bem como a p「oposta orcamentaria do exerc(cio

Seguinte;

iX-desempenhartodas as atribuic6es que Ihe tenham sido cometidas na AssembIeia GeraI

e pela Diretoria.

Art. 15 - Aos 19 e 2Q Vice-Presidente, COmPete Substituir o Presidente nas aus合ncias e

impedimentos′ Ou VaCanCia do cargo′ Obedecida a prefer全ncia pela ordem de gradacao da

Chapa.

Art. 16 - Ao 19 Secretdrio compete:

i - eXerCer tOdas as at「ibuic6es da gestao administrativa na area da Secretaria;

= - Substituir:

a) o 29 Vice-Presidente, em SuaS faItas e impedimentos;

b) sem prejufzo de suas func6es, O 2g Tesoureiro em suas faitas e impedimentos.

Paragrafo Unico - Ao 29 Secretario compete substituir o 19 Secretario nos seus impedimentos e

afastamentos definitivos ou tempor5rios.

Art. 17 - Ao 19 Tesoureiro incumbe:

l -ter SOb sua guarda e responsab描dade os fundos e vaIores financeiros do Sindicato;

il -aSSinar′ COm O Presidente′ OS Cheques e demais pap6is de cr6dito e efetuar pagamentos

e recebimentos autorizados;

Ⅲ一dirigir e fiscalizar os trabaIhos da Tesouraria;

IV - aPreSentar′ aO Conseiho FiscaI′ baiancetes semestrais e o baianco anuaしbem como

quaisquer informac6es e documentos financeiros quando peIo mesmo soIicitado;

V - depositar o dinheiro do Sindicato em estabeiecimento de c「6dito autorizado pe-a

Diretoria′ COnSerVando′ na Tesouraria, OS fundos indispensaveis as necessidades

imediatas;

Vl - manter registro dos bens do sindicato e administrar seu patrim6nio imobiliario

destinado a producao de 「enda;

VIl - Substituir o 29 Secret緬o em suas faltas e impedimentos, Sem Prejufzo de suas

fune6es.

Parきgrafo Unico - Ao 2g Tesoureiro compete aux航r o lg Tesoureiro no desempenho

de suas atribuic6es e substituLIo em suas faItas e impedimentos

tempordrios ou definitivos,

Av" Nossa Senhora dos Navegantes, 67与, SaIa 1201 a 1209, Enseada do Sua -Vit6ria/ES



ESTATUTO DO SIND量CATO DO COMERCIO ATACADISTA E

DISTRIBUIDOR DO ESTADO DO ESPfRITO SANTO - SINCADES

SECÅo IV - DO CONSEしHO FISCAし

Art. 18 - O Conseiho FiscaI′ 6rgao de fiscaIizacao da gestao financeira, e COmPOStO de O3 〈tres)

membros efetivos e iguai ndmero de supientes′ eieitos′ juntamente com a Diretoria, Pela

AssembIeia Ge「aI, Pa「a um mandato de O4 (quatro) anos.

§ 1g ・ Ao Conselho Fisca=ncumbe:

a) eleger o seu presidente;

b) dar parecer sobre a proposta orcament緬a e suas aIteracるes, O baIanco anuaI, OS

baiancetes semestrais e as aIienac6es de bens que dependam da aprovacao da

Diretoria, bem como sob「e os tituios de renda;

C) opinar sobre as despesas extraordinanas e as apIicac6es do patrim∂nio;

d) visar os liv「os de escrituracao contabii quando das tomadas de contas da

Diretoria.

§ 29 - O ConseIho FiscaI reunir-Se,a:

a) ordinariamente, Para tratar dos assuntos previstos no par5grafo anterior;

b) extraordinariamente′ SemPre que COnVOCado por seu presidente ou pela maioria

de seus membros, Observado, nO que COuber, O disposto no § 19, do Art.10.

§ 39 - COmPete aO Presidente do ConseIho Fisca- convocar e presidir as reuni6es do

Conseiho Fiscal′ Sendo substituido′ em SuaS fa-tas e impedimentos, PeIo membro

maisidoso.

CAPITUしO iV

DAS EしEiC6ES

Art. 19 - A eieicao para Diretoria e Conse-ho Fisca- se「irea-izada por escrutinio secreto, nO

Per(odo de 24 de janeiro a 24 de marco′ do ano do t6rmino do mandato dos dirigentes em

exerc嶺o′ de acordo com o reguiamento e-eitoral aprovado peIa Diretoria, Observado os

Seguintes princfpios:

l - COnVOCaCaO mediante Editai′ menCionando data′一ocal e hordrio de votacaoI PraZO Para

registro de chapa′ hordrio de funcionamento da Secretaria =O Perfodo eleitoral, P「aZO

Pa「a impugnacao de candidaturas e ′′qu6「um′′ para insta-ac5o e votacao, que Ser5

afixado na sede e pubIicado em jorna- de maior circulac5o, POr reSumO, COm

antecedencia m‘nima de 90 〈noventa) e maxima de 120 〈cento e vinte〉 dias em reIacao

a data do pIeito;
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= - Chapa contendo os cargos da Diretoria e do ConseIho Fiscai, COm O nOme dos

respectivos candidatos′ Seguido dos nomes dos suplentes em numero′ nO maXimo′

igual ao dos cargos a serem preenchidos;

Ⅲ - O Sigilo e a invioiabiIidade do voto, garantidos mediante u帥zac6es de c6duIa dnica e

Cabine indevassaveI.

Parきgrafo tlnico - Para votar 6 preciso ser representante-eIeitor na fun9fo de Atacadista e

Distribuido「 no Estado do Espirito Santo′ devidamente credenciado e′

Para Ser VOtado os candidatos deve integrar uma das categorias

econ6micas representadas peio sindicato e:

a) comprovar condic6es de Comerciante Atacadista e Distribuidor,

COm efetivo exercfoio da atividade nos ultimos O2 (dois〉 anos;

b) integraro quadro de associados ha, nO minimo, 1 (um) ano;

C) n50 ter desaprovacfo nas contas reiativas ao exercfcio de cargos de

administra9わou rep「esenta9aO SindicaI que haja exercido;

d) nao inco「「e「 na ineIegib冊dade de que trata o pa「5grafo dnico do

Aけ21;

e) nao ter sido condenado por crime doIoso, enquantO PerSistir os

efeitos da pena.

Art. 2O - Para eiei艶o de rep「esentantes das categorias, Perante 6rgfos p心b=cos ou privados,

a escoIha sera feita peI∂　Assembleia GeraI ou, havendo urg合ncia, PeIa Diretoria　′′ad

referendum’’daqueia, Observados os seguintes princ佃ios:

l - eIeicao por voto secreto, quando a iei exigir;

= - nOS demais casos, a eSCOlha sera feita por aclamacao ou peIo processo que a

Assembieia Geral decidir.

CAPiTUしO V

DA SUSPENSÅo E DA PERDA DE MANDATO

Art. 21 - Aos membros da Diretoria, do ConseIho FiscaI ou da AssembIeia Gerai que deixar de

CumPrir os deveres de seu cargo, Vioiar dispositivo iegai estatutario, faltar ao decoro ou praticar

ato iesivo aos interesses do sindicato, Sera aPIicada a pena de suspens5o de 180 (cento e

Oitenta) dias.

Paragrafo Unico - No caso de not6ria gravidade da faIta cometida ou no caso de reincidencia,
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A巾22 - O membro da Diretoria ou Conseiho Fiscai perdera o mandato nos casos de:

1 - maIversac5o do patrim6nio sociai;

iI - abandono de cargo;

冊- na hip6tese referida no Pa「辞rafo l)njco do a巾go anterior.

§ 19 - Considera-Se abandono de cargo a ausencia′ Sem justa causa, a O3 (tres)

reuni6es consecutivas da Diretoria ou ConseIho Fiscal.

§ 29 - O membro da Diretoria ou do Conselho FiscaI que abandonar o cargo nfo

POdera ser eieito para quaIquer mandato de administrac5o ou de

representac5o peIo prazo de O4 (quatro〉 anos.

A巾23 - As penaiidades serao apiicadas peIa Assembleia Gera一′ POr PrOPOSta da Diretoria,

mediante processo reguIar em que deve ser assegurado ampIo direito de defesa.

CAPITUしO VI

DAS SUBSTiTUIC6ES

Art. 24 - No caso de afastamento temporario de membro da Diretoria ou do Conselho FiscaI,

assumi「a o cargo′ autOmaticamente e de pieno direito, O Substituto previsto neste Estatuto.

A巾25 - No caso de afastamento definitivo (vaga) o P「eside=te fa「ねconvocac§o de supIente,

Observada a ordem de mencfo na chapa eleita.

§ 19 - O supiente convocado preenchera a冊ima posic5o no cargo da ciasse onde tenha

OCOrrido a vaga.

§ 29 - A regra estabelecida no § 19′ Sera tamb台m apIicada ao cargo de substituicao de

integrante de chapa registrada e ainda nao eIeita.

Art. 26 - Se ocorrer ren血cia coIetiva da Diretoria e n5o houver ;uPlentes, O Presidente, ainda

que resignat猫o′ COnVOCar5 a AssembIeia Gerai, que eIegera, imediatamente uma 」unta

Govemativa provis6ria de O6 (Seis〉 membros.

§ 19 - A 」unta Governativa considera-Se autOmaticamente empossada na data de sua

elei時o.

§ 29 - A 」unta Govemativa adotar5 as provid全ncias necessarias a realizacao de novas

eieic6es, nO PraZO de 90 (noventa〉 dias contados de sua posse.

§ 39 - Se o Presidente se recusar a convocar a AssembIeia Gerai, O Presidente do Conselho

Fiscal, Ou Seu Substituto o fara.
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CAPITUしO VIi

DA RECEITA

Art. 27 - Constituem rendas do Sindicato:

I - a COntribuicao confederativa′ instituida peIo Art. 89′一nciso一∨, da Constituicao Federai;

Il - a COntribuic50 SindicaI na forma prevista em iei;

i= - a COntribuic50 aSSOCiativa′ institu'da′ fixada e cobrada de seus associados;

lV- aS rendas produzidas peio exercicio de suas atividades;

V - OutraS 「endas′ inciusive doac6es′ auX掴os e subvenc6es.

Vi - a COntribuicao assistenciai, a que Se refere o artigo 513 ′′e′′ da CLT e a CR/CNC n9

047/2019, que SeratnStituida peIo sindicato no ambito das negociac6es coIetivas

firmadas′ nOS VaIores e crit6rios aprovados por sua Assemb-eia Geral;

§ 19 - Na pa刷ha da receita prevista no lnciso - deste artigo sera destinado 5%

(Cinco por cento〉 em favo「 da Confede「acao NacionaI do Comercio - CNC e o

restante sera acordado entre o Sindicato e a Federac50 do Com6rcio de

Bens′ Servisos e Turismo do Estado do Esp航o Santo - FECOMERCIO-ES,

garantido, Para O Primeiro, um PerCentuaI minimo de 7与% 〈setenta e cinco

POr CentO〉 e′ Para O踊mo, um PerCentuai minimo de 15% 〈quinze por

CentO).

§ Z9 - Na pa刷ha da receita prevista no Inciso VI deste artigo sera destinado lO%

(dez por cento〉 em favor da CNC, 20% 〈vinte por cento〉 em favor da

Federacao do Comercio de Bens′ Servicos e Tu「ismo do Estado do Espirito

Santo- FECOMERCIO-ES e 70% (setenta por cento) em favor do sindicato.

CAPiTULO Vl=

DAS DISPOSIC6ES GERAiS E FINAIS

A巾28 - A Diretoria′ ′′ad referendum′′ da AssembIeia Geral, POderat「iar 6「g50S auXiIiares, de

assist合ncia ou assesso「amento′ Cuja presid釦cia e direcao serdsempre exercida peio Presidente

do sindicato ou por Diretor de sua indicacね

Paragrafo Unico - A estrutura e o funcionamento desses 6rgaos se「ao discipIinados por

Regimento, aP「OVado peIa Diretoria.

A巾29 - Das atas das reuni6es da Assembieia Geral e da Diretoria constarao as de-iberac6es

tomadas.
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Art」 3O - No caso de dissoiu95o do Sindicato′ deIiberada pe'a Assemb-eia Gera- para esse fim,

especiaImente convocada′ e COm a PreSenCa m(nima de 3/4 〈tres quartos) dos associados, O Seu

Patrim6nio ter5 destino indicado peIa maioria dos presentes.

A競・ 31 - O Estatuto s6 poder5 ser reformado por de-ibe「acao da Assembleia GeraI,

especiaImente convocada pa「a essa finaIidade e com a presen9a de, Pelo menos 2/3 (dois

tercos) dos associados.

Art. 32 - Os Membros da Direto「ia′ Conseiho Fisca- e demais nao respondem subsidiariamente

Pelas obrigac6es sociais contraidas peIo sindicato.

Art. 33 - Os Deiegados Representantes junto a FECOMERC-O・ES serao O2 (dois) Delegados

Titulares Efetivos e O2 (dois) SupIentes′ eleitos juntamente com a Diretoria do Sindicato para

mandato coincidente desta′ e tOma「aO POSSe COmO DeIegados Representantes junto a

FECOMERCIO-ES′ aP6s a posse no sindicato′ na forma prevista do Artiso 17, Paragrafos 19, 29 e

39 do Estatuto da FECOMERCiO_ES.

Art. 34- O tempo de duracfo do Sindicato 6 indeterminado.

A巾35 - O presente Estatuto entra em vigor na data de seu registro em cart6rio.

Vit6ria〈ES), 29 dejuIho de 2019.

NOTA: ′′Em atencao ao Artigo 19, § 29一しei 8.9O6, de O4IO7/94, O PreSente Estatuto esta

Sendo visad Marcelo Cordeiro AIvarenga, registrado na OAB-ES sob o n.9 15.131′′

一品/ Marcelo Corde

OAB-ES 15.131 - CPF. 917.829.457-68

Av・ Nossa Senho「∂ dos Navegantes′ 675′ SaIa 1201 a 1209・ Enseada do Su主Vit6ria/ES pagina 12


