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CAPÍTULO  I

DA CONSTITUIÇÃO,  DOS OBJETIVOS E DA AÇÃO SINDICAL

SEÇÃO I

DA DENOMINAÇÃO,  SEDE E DURAÇÃO

Art. 1º - O SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE 
RONDÔNIA, denominado – SINPFETRO, é constituído como entidade civil e de caráter 
sindical, sem fins lucrativos, com patrimônio próprio, autonomia patrimonial, financeira e 
administrativa, e reger-se-á por este ESTATUTO e demais disposições legais aplicáveis à 
espécie.

Art. 2º - O SINPFETRO como entidade sindical adquirirá personalidade jurídica com o seu 
registro no Ministério do Trabalho e Ofício competente.

Art. 3º - A sua personalidade jurídica é distinta dos seus filiados não podendo estes 
responder pelos compromissos assumidos pelo SINPFETRO.

Art. 4º - O SINPFETRO tem sua sede administrativa e foro em Porto Velho, sito à 
Rua México, n° 1890, Bairro Nova Porto Velho, Estado de Rondônia, CEP nº 76820-
152, com atuação em todo o país.

Art. 5º - O prazo de duração é indeterminado, extinguindo-se na forma deste ESTATUTO. 

SEÇÃO II

DO OBJETIVO SOCIAL
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Art. 6º - O SINPFETRO tem por finalidade a coordenação de ações voltadas a defesa, 
interesse e representação legal de seus filiados, grupo Policiais Civis do Ex-Território 
Federal de Rondônia, que passa a organizar-se em categoria profissional. 

Art. 7º - São objetivos do SINPFETRO:

           I – Defender os direitos e interesses da categoria individual ou coletivo, inclusive 
com substituto processual em questões processuais ou administrativas, decorrentes da 
relação de trabalho;

           II – Negociar e celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho;

           III – Instaurar dissídio coletivo de trabalho;

           IV – Impetrar Mandado de Segurança coletivo ou individual;

           V – Decidir, coordenar, encaminhar e executar os atos decorrentes das decisões da 
categoria, em Assembléias;

           VI – Estabelecer mensalidade para filiados e contribuições excepcionais para a 
categoria, de acordo com as decisões tomadas em Assembléias;

           VII – Eleger representantes da categoria, na forma deste ESTATUTO;

           VIII – Representar a categoria perante as Autoridades Administrativas e Judiciais;

           IX – Representar a categoria nos congressos e encontros de qualquer natureza.

           X – Representar a categoria nos convênios com as instituições educacionais e 
culturais.

Art. 8º - São deveres do SINPFETRO:

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

           II – Lutar por remuneração justa, melhores condições de vida, trabalho e saúde da 
categoria;

           III – Lutar pela defesa das liberdades individuais e coletivas, pelo respeito à Justiça 
social e pelos direitos fundamentais do homem;

           VI – Manter intercâmbio com Associações e Sindicatos afins.
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CAPÍTULO II

DO QUADRO SOCIAL

*FUNDADORES

*DEPENDENTES (VIUVAS E FILHOS MENORES)

*TRANSPOSTOS E QUE VENHA A SE FILIAR.

Seção I

DOS DIREIITOS DOS FILIADOS

Art. 9º - A inscrição do filiado é facultativa e se processará com a assinatura na ficha 
de filiação, comprovada com documentos hábeis, dispensando qualquer período de 
carência; Para gozar dos direito com exceção de ser votado por um período mínimo 
de 6 anos  

Art. 10 - São direitos dos filiados:

           I – Concorrer a cargo de direção sindical e outros desde que oriundos do Quadro 
Policial  do Ex-Território Federal de Rondônia;

           II – Tomar parte, votar e ser votado nas Assembléias Gerais: observando o art.9º.

           III – Gozar dos serviços do SINPFETRO;

           IV – Requerer mediante justificativas e com apoio de, no mínimo, um terço dos 
sócios quites, a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, com que o Presidente 
deverá convocá-lo dentro de cinco dias contados da entrega do requerimento e uso dos bens 
da entidade;

           V – Utilizar as dependências do SINPFETRO para atividades compreendidas neste 
ESTATUTO, exigindo-se apenas o prévio aviso a DIRETORIA e obedecendo-se as normas 
de funcionamento e uso dos bens da entidade;
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           VI – Defesa coletiva ou individual de seus direitos decorrentes de relação de 
trabalho.

Parágrafo único – Os direitos dos filiados são pessoais e intransferíveis. (ver o quadro 
social em vermelho e art. 9º))

SEÇÃO II

DOS DEVERES DOS FILIADOS

Art. 11 - São deveres dos filiados:

           I – Comparecer às Assembléias Gerais e acatar as suas decisões;

           

           II – Levar todos os assuntos de interesses da categoria para ser discutido no 
SINPFETRO;

           III – Zelar pelo patrimônio do SINPFETRO, cuidando de sua correta aplicação;

           IV – Votar nas eleições convocadas pelo SINPFETRO;

           V – Não tomar deliberações nem divulgar através da imprensa fatos que interessam à 
categoria sem o prévio conhecimento da Diretoria; sendo respeitado o livre pensamento,  
palavras e manifestação desde que não desabone a intuição, diretores e filiados, ou traga 
prejuízos para toda a categoria. 

           VI – Cumprir o ESTATUTO.

SEÇÃO III

DAS SANÇÕES

Art. 12 - Perderá a qualidade de filiado, aquele que deixar de exercer atividade que 
submeter ao regime dos serviços públicos civis da União, ou dele se afastar, com prejuízo 
de sua remuneração, por tempo superior a seis meses, ou ainda interromper o pagamento 
das respectivas mensalidades por mais de três meses consecutivos.
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Parágrafo único – A perda da qualidade de filiado importa na caducidade dos direitos 
inerentes à categoria.

Art. 13 - Os filiados estão sujeitos às penalidades de advertência, suspensão e exclusão do 
quadro social, quando desrespeitar o ESTATUTO ou deliberação da categoria.

Parágrafo único – A pena de suspensão será aplicada pelo prazo de um (01) a quatro (04) 
meses, ao filiado que deixar de comparecer a três Assembléias Gerais consecutivas, 
ressalvada as ausências justificadas ou descumprir outros deveres previstos neste 
ESTATUTO.

Art. 14 - A Diretoria apreciará a falta cometida pelo filiado que terá direito de apresentar a 
sua defesa no prazo de dez (10) dias.

Parágrafo Primeiro – Se julgar necessário, a Diretoria designará uma comissão de ética 
que aprofundará a análise do acorrido.

Parágrafo Segundo – A penalidade será imposta pela Diretoria, cabendo recurso para a 
Assembléia no prazo de dez dias, assegurando ampla defesa.

Art. 15 - O filiado que tenha sido excluído do quadro social poderá reingressar no 
SINPFETRO, desde que se reabilite, à juízo da Diretoria, ou que liquide seus débitos, 
quando se tratar de atraso de pagamento das contribuições e mensalidades.

CAPÍTULO III

DO PATRIMÔNIO

Art. 16 - Constituem patrimônio do SINPFETRO:

           I – Os bens moveis e imóveis e direitos com que foi instituído ou a ele 
transferidos; ressalvando a área do clube social onde os filiados ou seus descendentes que 
adquiriram o imóvel tenham o direito de reclamar seu quinhão ou doar conforme o Inciso 
II.

§ único -  Os termos de doação deverão ser preparado pela diretoria, que após assinados 
pelo doador ou dependente anexara ao patrimônio do Sindicato  

           II – Os que a ele venham a ser incorporados, em razão de legado, auxílio, doação ou 
subsídios;

           III – Os que, por qualquer forma, venha adquirir com recursos próprios.
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Parágrafo único – Em caso de dissolução do Sinpfetro, todo o seu patrimônio será 
dividido de forma igualitária dentre os sindicalizados remanescentes, através de 
deliberação em Assembléia Geral.  Ressalvado O Inciso I e § do artigo 16.  

Art. 17 - A receita do SINPFETRO será constituída:

           I – Das contribuições destinadas ao custeio e a manutenção do Sinpfetro,  
estabelecidas pela Assembléia Geral que determinará  percentual  que incidirá sobre a 
remuneração bruta percebido por cada sindicalizado.

           II – Da renda resultante da aplicação de suas reservas;

           III - Do produto de subvenções que recebe.

           IV – Do produto de emolumentos e taxas cobradas;

           V – Das doações legadas e rendas eventuais.

Parágrafo primeiro – As importâncias correspondentes às obrigações devidas pelos 
filiados serão recolhidas diretamente ao SINPFETRO ou estabelecimento que por ele for 
indicado, até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido.

Parágrafo segundo – A falta de recolhimento das contribuições ou de outras quantias 
devidas ao SINPFETRO, dentro do prazo legal, sujeitará os responsáveis a juros moratórios 
e correção monetária.

Art. 18 - As importâncias arrecadadas pelo SINPFETRO são de sua propriedade e em caso 
algum poderão ter aplicação diversa ao estabelecimento neste ESTATUTO, sendo nulo de 
pleno direito os atos que violarem este preceito.

Art. 19 - As disponibilidades de caixa permanecerão em depósito, em estabelecimento 
bancário, aplicados de modo a garantir a conservação do seu valor e produzir renda à 
formação de patrimônio.

 

CAPÍTULO IV

DO BALANÇO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 20 - A escrituração das contas de cada exercício deverá  se procedendo-se, então, Á 
APURAÇÃO DO RESPECTIVO RESULTADO e ao levantamento do balanço geral do 
SINPFETRO.
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Art. 21 - O SINPFETRO providenciará até o último dia do mês de fevereiro o 
relatório de suas atividades, a prestação de contas e o balanço geral do exercício 
anterior, para encaminhamento ao Conselho Fiscal para exame e parecer.

Parágrafo único – Os orçamentos, relatórios e balanços do SINPFETRO, com o parecer 
do Conselho Fiscal, serão submetidos à deliberação da Assembléia Geral Ordinária, até o 
último dia do mês subseqüente.

CAPÍTULO V

SEÇÃO I

DA ADMINISTRAÇÃO DO SINPFETRO

Art. 22 - São órgãos do SINPFETRO:

           I – A Assembléia Geral;

           II – A Diretoria;

           III – O Conselho Fiscal.

 

SEÇÃO II

DAS ASSEMBLÉIAS

Art. 23 - A Assembléia Geral é órgão soberano do SINPFETRO, respeitadas as limitações 
previstas em Lei e neste ESTATUTO, com autoridade para deliberar sobre os assuntos 
relativos ao objetivo do SINPFETRO e tomar resoluções convenientes para sua defesa e 
desenvolvimento.

Art. 24 - É competência privativa da Assembléia Geral:

           I – Destituir a Diretoria;

           II – Alterar o ESTATUTO;
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          III – Tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre 
demonstrações financeiras por elas apresentados;

          IV – Fixar as contribuições e mensalidades, forma de pagamento e cobranças;

          V – Dispor sobre a aplicação do patrimônio, aprovar previsões orçamentárias e a 
prestação de contas;

          VI – Definir a pauta de reivindicação e processo de renovação dos instrumentos 
normativos de trabalho;

          VII – Decidir sobre a exclusão de filiados e o afastamento de Diretores, havendo 
justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de 
recurso;

          VIII – Julgar os recursos contra os atos da Diretoria e do Conselho Fiscal;

          IX – Deliberar sobre a filiação e desfiliação do SINPFETRO a entidade Central 
Sindical.

Art. 25 - As Assembléias Gerais poderão ser ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS e serão 
convocadas pela Diretoria, Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos filiados, nos casos 
previstos neste ESTATUTO.

Parágrafo único – O requerimento de convocação de ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, por parte dos filiados, deverá especificar os seus objetivos e 
fundamentos estatutários, pena de ser indeferido, de pleno pela Diretoria.

Art. 26 - AS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS, realizar-se-ão dentro dos (90) noventa 
dias imediatamente após o término do exercício social para tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar demonstrações financeiras, o relatório e o 
parecer do Conselho Fiscal.

Art. 27 - AS ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS, realizar-se-ão a qualquer 
tempo para apreciar matérias específicas, sempre que devidamente convocadas com a 
observância dos prazos regulamentares.

Art. 28 - Ressalvadas as exceções legais, a Assembléia Geral pode instalar-se e 
deliberar, em primeira convocação, com a presença de no mínimo 50 (cinquenta por 
cento) dos seus filiados, e em segunda convocação, meia hora após, instalar-se-á com 
qualquer número e suas deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos.

Art. 29 - A Assembléias Gerais serão instaladas pelo Diretor Presidente e, na sua falta ou 
impedimento, por qualquer outro membro da Diretoria, podendo ser presidida e 
secretariada por filiado escolhido pelos presentes, sempre que assim exigir do 
SINPFETRO.
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Parágrafo único - As Assembléias deliberarão pelo quorum mínimo legal sobre matérias 
para as quais não se exigir quorum qualificado.

Art. 30 - A convocação da Assembléia Geral, far-se-á por meio de publicação de 
editais conforme determina o ESTATUTO, deles constando obrigatoriamente, dia, 
hora e local da reunião, bem como agenda dos trabalhos ainda que sucintamente.

Art. 31 – As Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias poderão ser cumulativamente 
convocadas e realizadas no mesmo local, data e horário.

SEÇÃO III

DA DIRETORIA 

Art. 32 – A Diretoria compete dirigir o SINPFETRO de acordo com o seu ESTATUTO, 
administrando o patrimônio social e promovendo o bem geral dos seus filiados e da 
categoria representada.

Art. 33 – A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 
tantas vezes quantas forem necessárias.

Art. 34 – A Diretoria , no prazo de seis (06) meses da data de constituição do SINPFETRO 
elaborará o Regimento Interno encaminhando-o ao Conselho fiscal para deliberar  sobre o 
assunto.

Art. 35 – A Diretoria dará conhecimento, em tempo hábil, ao Conselho Fiscal da existência 
de ações em que for parte ou interveniente, a qualquer título, ou ainda cobrar a sua 
preposição.

Art. 36 – Compõem-se a Diretoria Executiva, de dez (10) titulares e nove (09) 
suplentes:

I –  o Diretor Presidente

11 –o Diretor Secretário

III- o Diretor Financeiro

IV –o Diretor de Patrimônio

V  - o Diretor Jurídico
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VI – o Diretor de Imprensa

VII – o Diretor de Esportes

VIII – o Diretor de Formação Sindical

IX – o Diretor de Relações Públicas e Assistência Social

X – O DIRETOR INSTITUCIONAL NO DISTRITO FEDERAL (Compete 
acompanhar a atuação parlamentar de interesse da categoria e a requerimento do 
Diretor Presidente acompanhar os processos nos Tribunais Superiores e Ministérios 
da Republica) 

Art. 37 – Ao Diretor Presidente compete:

           I – Representar o SINPFETRO ativa e passivamente perante a Administração 
Pública e em Juízo, podendo, nesta última hipótese delegar poderes;

           II – Convocar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral, presidindo aqueles e 
instalando as desta última;

           III – Assinar as atas de reuniões da Diretoria e todos os papéis que dependem de sua 
assinatura, bem como rubricar os livros da tesouraria e da secretaria e executar o 
orçamento;

          IV – Ordenar as despesas, movimentar as contas bancárias, e assinar os cheques em 
conjunto com o Diretor Financeiro;

          V – Propor ao Conselho Fiscal a Criação ou extinção de cargos e funções e os valores 
de níveis de vencimentos para os servidores do SINPFETRO;

          VI – Cumprir e fazer cumprir as decisões das Assembléias e do Conselho Fiscal, 
legalmente expedidas;

          VII – Contratar e rescindir contratos;

          VIII – Celebrar instrumentos de contratos de interesses do SINPFETRO;

          IX – Despachar o expediente e expedir os atos  oficiais do SINPFETRO e praticar 
todos os demais atos de administração.

Parágrafo único -  O Presidente não participará de reuniões destinadas a apreciar recursos 
interpostos sobre decisões por ele proferidas em processo de interesse dos filiados.

Art. 38 – Ao DIRETOR SECRETÁRIO compete secretariar os trabalhos do SINPFETRO, 
atender as correspondências e substituir o Presidente nas suas ausências e impedimentos;
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Art. 39 – Ao Diretor Financeiro compete:

           I – Dirigir e fiscalizar os trabalhos da tesouraria, adotando todas as medidas 
necessárias para o bom andamento dos trabalhos;

           II – Assinar com o Presidente os cheques e efetuar os pagamentos e recebimentos 
autorizados.

            III – Apresentar à Diretoria, que encaminhará ao Conselho fiscal, os balancetes 
mensais de caixa e o balanço anual patrimonial e financeiro que se encerrar junto com o 
ano civil;

Parágrafo único - Ao suplente do Diretor Financeiro, caberá substituí-lo nos seus 
impedimentos ou definitivamente em caso de vacância;

Art. 40 – Ao Diretor de Patrimônio compete:

           I – Administrar o patrimônio do Sindicato, na forma estabelecida em Lei e neste 
ESTATUTO;

           II – Escriturar e manter atualizado os livros de registros dos bens móveis e imóveis 
da Associação;

          III – Preparar anualmente inventário dos bens móveis e imóveis informando 
separadamente aos acréscimos e decréscimos do patrimônio apresentado à Diretoria;

           IV – Preparar a aquisição de bens móveis e imóveis para a sede do SINPFETRO.

           

Art. 41 – Ao Diretor Jurídico compete:

           I – Receber e controlar os pedidos de assistência judiciária dos associados;

           II – Indicar contratos com advogados para a assistência aos associados ou quando a 
causa for de interesse do SINPFETRO;

           III – Fiscalizar a tramitação de ações judiciais ou administrativas de interesses dos 
sindicalizados, bem como prestar assessoria jurídica à diretoria. 

Parágrafo único - Ao Vice-Diretor Jurídico caberá substituir o titular nos seus 
impedimentos ou vacância;

 Art. 42 – Ao Diretor de Imprensa compete:
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           I – Produzir material de divulgação de história e atuação do SINPFETRO, 
visando estimular as tradições do sindicato e difundir o respeito, amor e o orgulho 
pela entidade;

           II – Organizar e  manter organizado o histórico do SINPFETRO;

           II – Preparar a redação e a distribuição do jornal do SINPFETRO e demais 
publicações;

           IV – Manter o sindicalizado informado sobre as realizações do SINPFETRO, 
capacitando-o a divulgar corretamente as atividades da instituição em ciclo de 
relações, inclusive alimentando o site do órgão com noticias do interesse dos 
sindicalizados;

          V - Caberá ao Vice-Diretor de Imprensa, substituir o titular nos impedimentos e 
vacância;

SEÇÃO IV

DO CONSELHO FISCAL

Art. 43 – O Conselho Fiscal será composto por três (03) Membros Efetivos e dois (02) 
Suplentes eleitos juntamente com a Diretoria Executiva, para um mandato de três (03) anos.

Art. 44 – Ao Conselho Fiscal compete:

       I – Analisar contas da Diretoria e sobre elas dar parecer;

       II – Requisitar prestações de contas à Diretoria, quando esta não apresentar no prazo 
previsto neste ESTATUTO;

       III – Julgar os recursos interpostos dos despachos da Diretoria em processos de 
interesse dos filiados;

       IV – Aprovar a contratação de profissionais, em caráter permanente ou mediante 
serviços contratados, para colaborarem ou orientarem na solução de problemas técnicos e 
jurídicos do SINPFETRO;

       V – Aprovar as instruções para a realização das eleições e acompanhar o seu 
desenvolvimento.

Art. 45 – As decisões do Conselho Fiscal, serão tomadas por maioria de votos e 
comunicadas, incontinente, à Diretoria do SINPFETRO.
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CAPÍTULO VI

DAS ELEIÇÕES SINDICAIS

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS DO PROCESSO ELEITORAL

PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

Art.46 – Será garantida por todos os meios democráticos a lisura dos pleitos eleitorais para 
administração do SINPFETRO, assegurando-se condições de igualdade às chapas 
concorrentes, no caso de existência de mais de uma, especialmente, no que se refere à 
propaganda eleitoral, mesários e fiscais, tanto na coleta como na apuração de votos.

Art. 47 – As eleições serão efetuadas mediante escrutínios secreto e de acordo com as 
instruções que forem baixadas a respeito.

Art. 48 – O voto é facultativo e pessoal, podendo exercê-lo todos os filiados em pleno gozo 
de seus direitos.

SEÇÃO II

DA CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Art. 49 – As eleições serão convocadas pela Diretoria, por edital, publicado durante 
três (03) dias no Diário Oficial do Estado, bem como no jornal de maior circulação na 
base territorial da entidade, onde mencionará obrigatoriamente:

            I – Data e horário de votação;

            II – Prazo para o registro de chapas, horário de funcionamento da secretaria do 
SINPFETRO onde as chapas serão registradas;

            III – Prazo para impugnação de candidatura

Parágrafo único – Caso a Diretoria não convoque as eleições nos prazos previstos, estas 
poderão ser convocadas pelo Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos filiados.
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SEÇÃO III

DOS CANDIDATOS

Art. 50 – Os candidatos serão registrados através de chapas que constarão os nomes de 
todos os concorrentes.

Art. 51 – Não poderá candidatar-se o filiado que:

            I – Não tiver definitivamente aprovadas as suas contas de exercício em cargo de 
administração;

            II – Houver lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical ou associativa;

            III -  Não tiver no gozo dos direitos sociais  conferidos por este ESTATUTO, ou 
que registre qualquer débito para com a entidade; e

            IV – Não tiver sido admitido como Integrante da Carreira Policial Civil do Ex-
Território Federal de Rondônia até 13 de agosto de 1982.

 

 SEÇÃO IV

DO REGISTRO DE CHAPAS

Art.  52 – O prazo para o registro de chapas será de dez (10) dias contados da data da 
publicação do aviso no edital em Jornal de circulação regional e no Diário Oficial de 
Estado, excluindo-se o primeiro e incluindo o último dia que será prorrogado para o 
primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair em sábado, domingo e feriado.

Art. 53 – Será recusado o registro de chapas que não contenha candidatos em número 
 suficiente  e que não esteja acompanhada das fichas de qualificação preenchidas, de todos 
os candidatos.

Art. 54 – Nenhum filiado poderá inscrever-se em mais de uma chapa concorrente sob pena 
de cancelamento de suas inscrições em todas as chapas registradas.

Art. 55 – Encerrado o prazo para registro de chapas, o Diretor Presidente providenciará a 
imediata lavratura da ATA mencionando-se as chapas registradas.

SEÇÃO V
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DAS ELEIÇÕES

 Art. 56 – O Processo Eleitoral será presidido por um Membro do Conselho Fiscal, 
que instalará uma junta em cada Delegacia Regional no Interior, cujas juntas serão 
compostas de três (03) membros e dois (02) suplentes.

Parágrafo Único – Caso todos os Membros do Conselho Fiscal estejam disputando a 
reeleição, a ASSEMBLÉIA GERAL, escolherá um sindicalizado para presidir o 
processo eleitoral;

Art. 57 – As eleições serão convocadas com antecedência máxima de sessenta (60) dias 
e mínima de trinta (30) dias, em relação à data do pleito.

Art. 58 – Para concorrer aos cargos da Diretoria e Conselho Fiscal do SINPFETRO é 
necessário que o candidato tenha pelo menos (01) ano de inscrição ininterrupto, como 
sindicalizado e seja Integrante da Carreira Policial Civil do Ex-Território Federal de 
Rondônia, admitido até 13 de agosto de 1982.

Art. 59 – Finda a apuração, o Presidente do Processo Eleitoral, proclamará eleitos os 
candidatos da chapa que obtiver maioria dos votos, em relação ao total de filiados 
votantes.

Art. 60 – Caberá ao Presidente do Processo Eleitoral lavrar a ATA do resultado geral 
das eleições, que também será assinada pelos membros da Junta Eleitoral da Capital e 
Delegados representantes de cada chapa concorrente.

Art. 61 – As eleições serão realizadas sempre nos primeiros cinco (05) dias úteis do 
mês de novembro, em dia a ser determinado pela Assembléia Geral e a posse dos 
eleitos se dará no dia 04 de janeiro do ano subseqüente, para um mandato de três (03) 
anos,  admitida reeleição. 

SEÇÃO VI

DAS IMPUGNAÇÕES

 Art. 62 – Os candidatos que não preencherem as condições no art. 51, poderão ser 
impugnados por qualquer filiado, no prazo de cinco (05) dias, a contar da publicação 
da relação de chapas inscritas.
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Art. 63 – O candidato impugnado será notificado da impugnação em dois (02) dias, e 
terá o prazo de (03) Três dias para apresentar sua defesa.

Art. 64 – Julgada procedente a impugnação, o candidato impugnado poderá ser 
substituído em (48) quarenta e oito horas, mesmo procedimento que será adotado em 
caso de morte e renúncia de candidatos.

 

SEÇÃO VII

DO ELEITOR

Art. 65 – É eleitor todo o filiado que estiver no gozo dos direitos sociais conferidos por este 
ESTATUTO.

Art. 66 – Para exercitar o direito de voto, o eleitor deverá ter quitado suas obrigações 
financeiras para com o SINPFETRO até o dia da eleição.

 SEÇÃO VIII 

DO RESULTADO

Art. 67 – A ATA mencionará obrigatoriamente:

            I – Dia e Hora da abertura e do encerramento dos trabalhos;

            II – Resultado de cada urna apurada, especificando-se votos em branco e nulos;

            III – Número total de eleitores que votaram;

            VI – Resultado da apuração.

Art. 68 – Em caso de empate entre as chapas mais cotadas, realizar-se-ão eleições em 
questão.
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SEÇÃO IX

DAS NULIDADES

Art. 69 – Será nula a eleição quando:

            I – Realizada em dia, hora e local diverso dos designados no Edital, ou encerrada 
antes da hora determinada, sem que haja votado todos os eleitores constantes na folha de 
votação;

            II – Realizada e apurada perante mesa não constituída de acordo com o estabelecido 
neste ESTATUTO;

            III – Preterida qualquer formalidade essencial estabelecida neste ESTATUTO.

Art. 70 – Será anulável a eleição quando ocorrer vício em que compromete a sua 
legitimidade, prejuízo a qualquer candidato ou chapa concorrente.

Art. 71 – Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe deu causas, nem aproveitará o 
seu responsável.

Art. 72 – A posse dos eleitos ocorrerá na data do término do mandato da administração 
anterior.

Art. 73 – Ao assumir o cargo, os eleitos prestarão compromisso de respeitar o exercício do 
mandato deste ESTATUTO.

  

SEÇÃO X

DA PERDA DO MANDATO

Art. 74 – Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal perderão seus mandatos nos 
seguintes casos:

           I – Malversação ou dilapidação do patrimônio social;

           II – Violação deste ESTATUTO;

           III – Abandono do cargo.

 

CAPÍTULO VII
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 75 – Os casos omissos deste ESTATUTO serão resolvidos pelo Conselho Fiscal, 
observando os princípios gerais do direito e os que regem o sindicalismo.

Parágrafo único – Quando a decisão importa em modificação do ESTATUTO proceder-
se-á da mesma forma disposta no art. 28 deste Estatuto.

Art. 76 – Os filiados poderão recorrer ao Conselho Fiscal das decisões da Diretoria com as 
quais não se conformarem, dentro de (30) trinta dias, contados da data que eles tomarem 
conhecimento.

Parágrafo Primeiro – Os recursos não terão efeitos suspensivos salvo que, em face dos 
interesses do ou versando ao resguardo dos direitos dos interessados, assim determinar o 
próprio órgão recorrido.

Parágrafo Segundo –  O órgão recorrido poderá reformar a sua decisão em face do recurso 
apresentado, caso em que  deixará de ser  encaminhado à instância superior.

Art. 77 – Poderão filiar-se como sindicalizados do SINPFETRO, todos os Policiais Civis do 
Ex-Território Federal de Rondônia, ativos, inativos e pensionistas, bem como os que 
venham a integrar o Grupo Polícia Civil do Ex-Território Federal de Rondônia, em 
razão de transformação ou transposição.

Art. 78 – Constitui-se receita do SINPFETRO, na forma do art. 17, a contribuição mensal 
de 03 % (três por cento), calculada sobre o vencimento básico de seus filiados.

Art. 79 – A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que tiver  por objetivo a reforma 
do ESTATUTO, paralisação ou deflagração de greve, somente se instalará, em primeira 
convocação, com a presença de no mínimo (2/3) dois terços dos filiados, mas se instalará, 
em segunda convocação, com cinqüenta por cento (50%) dos sindicalizados.

Art. 80 – O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de três (03) anos, admitida 
reeleição, conforme legislação vigente.

Parágrafo único – As eleições para renovação da Diretoria e Conselho Fiscal somente 
serão realizados trienalmente, em conformidade com o disposto neste ESTATUTO.

Art. 81 – Qualquer membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal poderá, visando tratar de 
assuntos particulares, licenciar-se do mandato por (06) seis meses, prorrogáveis por igual 
período.
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Art. 82 – Fica criado o cargo de Delegado Sindical, em cada município do Estado onde 
houver filiados do SINPFETRO, exceto na Capital;

Parágrafo único – A escolha do Delegado Sindical será através de votação, entre os filiados 
do SINPFETRO, sob a coordenação da Diretoria.

Art. 83 – Ao Delegado sindical compete representar o SINPFETRO junto aos 
sindicalizados, prestando-lhes informações e tratar das reivindicações de interesses dos 
filiados. 

Art. 84– Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Fiscal.

Art. 85 - O presente Estatuto foi aprovado por decisão da Assembléia Geral 
Extraordinária, regularmente convocada para tal fim,  entrando em vigor na data de 
sua publicação e registro no cartório competente.

                                                                   Presidente

                                                                   Advogado      


