
ESTATUTO DO SINPOLIMS 

CAPITULO I 
DA DENOMINA<;AO, CONSTITUI<;AO, FINS, PRERROGATIV AS E DEVERES. 

Art. 1°. 0 Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do SuI - SINPOL 
MS, com sede e foro em Campo Grande - MS, sito a Rua Teodoro de Carvalho, 225, 
Bairro Jose Abraao, e constitufdo como pessoa juridica de direito privado, sem fins 
lucrativos e de utilidade publica, qualificando-se como organizacao sindical constituida 
para coordenacao, representacao legal e defesa dos direitos e interesses coletivos e 
individuais da categoria profissional dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do SuI, 
ativos e aposentados, e dos pensionistas vinculados a referida categoria, com base 
territorial em todo 0 Estado de Mato Grosso do SuI, regendo-se por este Estatuto e 
legislacao vigente. 

Paragrafo iinico. 0 Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do SuI - 
SINPOLIMS e constituido com tempo de duracao indeterrninado. 

Art. 2°. 0 SINPOL-MS tern personalidade juridica distinta de seus filiados, 
que nao respondem ativa, passiva, subsidiaria ou solidariamente pelas obrigacoes por ele 
assumidas, sendo representado, ativa e passivamente, em jufzo ou fora dele, por seu 
presidente. 

Art. 3°. 0 SINPOL-MS tern por fim precipuo a melhoria das condicoes de 
trabalho e de vida de seus filiados, defendendo a liberdade e autonornia da representacao 
sindical e atuando na manutencao e defesa das instituicoes dernocraticas brasileiras. 

Art. 4° - Constituem prerrogativas e deveres do SINPOL-MS: 

a) representar e defender os interesses e direitos coletivos da categoria e 
individuais de seus filiados, inclusive em questoes judiciais ou administrativas; 

b) negociar e celebrar acordos e contratos coletivos de trabalho ou suscitar 
dissidios; 

c) estabelecer contribuicao a todos que compoern a categoria profissional 
representada, de acordo com as decisoes tomadas em assembleia especialmente convocada 
para este fim; 

d) colaborar com 0 Estado, como orgao tecnico e consultivo, no estudo e 
solucao dos problemas relacionados a categoria; 

e) manter services jurfdicos para os filiados, sem prejufzo da instituicao de 
contribuicao adicional para manutencao dos services fixada em assembleia; 

f) estabelecer intercambio e promover a solidariedade e acoes comuns com 
as demais organizacoes sindicais dos trabalhadores, especialmente as representativas de 
outros segmentos do funcionalismo publico; 
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g) promover estudos e eventos sobre questoes de interesse dos policiais 
civis, servidores piiblicos e trabalhadores em geraI; 

h) filiar-se a entidades sindicais superiores de ambito, nacional e 
internacional de interesse dos Policiais Civis e dos trabalhadores em geraI; 

i) eleger os representantes da categoria, na forma deste estatuto; 

j) defender as liberdades individuais e coletivas, a justica social e os direitos 
fundamentais do homem; 

k) constituir services para a promocao de atividades culturais, profissionais, 
de comunicacao, de protecao e seguranca da categoria; 

1) instalar subsedes e/ou delegacias sindicais, de acordo com as 
necessidades; 

m) prestar assistencia juridico-administrativa e trabalhista aos integrantes da 
categoria. 

Paragrafo unico. A mensalidade do filiado correspondera a 2,5% (dois 
vfrgula cinco por cento) do subsfdio inicial da carreira de Agente de Polfcia Judiciaria, 
podendo, entretanto, a assembleia geral alterar 0 percentual, estabelecer mensalidade 
diferenciada entre filiados ativos, inativos e pensionistas, e ainda estipular valor fixo ou 
teto de desconto, nos termos deste estatuto. 

Art. 5°. 0 SINPOL-MS adotara 0 emblema com as seguintes 
caracteristicas: espada e balanca ao centro, representando a forca aplicada em harmonia 
com a justica da lei, contornadas pelo mapa de Mato Grosso do SuI, grafado no escudo 
com titulo "SINPOL-MS", conforme figura do Anexo I. 

§ 1 0. As instalacoes prediais do sindicato terao cor padronizada e devera 
constar nas suas fachadas 0 emblema do SINPOL-MS. 

§ 2°. 0 emblema referido no caput deste artigo e de uso exclusivo do 
SINPOL-MS, ressalvado aos filiados 0 direito de ostenta-lo como distintivo, 
confeccionado em tamanho pequeno, sob a forma de botao para lapela, alern de sua 
utilizacao em vestuarios, uniforme, brindes e outros objetos de divulgacao da entidade. 

§ 3°. A confeccao e 0 fornecimento do distintivo sao exclusivos do 
SINPOL-MS. 

CAPITULO II 
DOS FILIADOS 

Art. 6°. Poderao filiar-se ao Sindicato todos os integrantes da categoria 
profissional dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do SuI, ativos, aposentados e 
pensionistas vinculados a categoria profissional, sendo que, estes iiltimos, constituem-se do 
quadro de sindicalizados como filiados contribuintes. 
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§ 1°. Os filiados possuem igualdade de direitos, podendo haver categorias de 
filiados com vantagens especiais, nos termos deste estatuto. 

§2°. A qualidade de filiado e intransmissivel e a aquisicao da condicao de 
filiado ocorrera somente quando do recolhimento ao sindicato da sua primeira contribuicao 
mensal, mediante requerimento proprio, no qual constara sua adesao ao estatuto da 
entidade, com 0 compromisso de cumpri-Io fielmente, observadas as carencias temporais 
para exercer determinados direitos prescritos neste regimento. 

§3°. 0 filiado que deixar 0 cargo de policial civil desta base territorial 
perdera 0 vinculo com a entidade, sem direito a usufruir dos services do sindicato a partir 
do dia do desligamento do cargo. No caso de demissao, se 0 filiado pleitear judicialmente 
seu reingresso no cargo, mantera 0 direito de sindicalizacao apenas em relacao ao 
respectivo processo, ate seu transite em julgado. 

§4°. 0 filiado que deixar de efetuar 0 pagamento de sua mensalidade sindical 
por mais de 3 (tres) meses consecutivos, tera sua sindicalizacao cancel ada, ap6s previa 
notificacao, sem prejufzo do pagamento das contribuicoes em atraso. 

Art. 7°. Ao filiado em dia com suas obrigacoes estatutarias, sao assegurados 
os seguintes direitos: 

I - participar das assembleias gerais; 

II - votar e ser votado; 

III - ser assistido pelo Sindicato na defesa de seus direitos e interesses 
funcionais, individuais ou coletivos; 

IV - gozar dos services e beneficios proporcionados pelo sindicato; 

V - convocar assembleia geral nos termos deste estatuto; 

VI - utilizar as instalacoes do Sindicato para atividades compreendidas neste 
estatuto. 

VII - ser beneficiario de eventuais auxilios conveniados pelo SINPOL-MS; 

§ 1°. E assegurado aos filiados investidos estatutariamente nessa condicao 0 
direito a voz e voto durante a realizacao das assembleias gerais. 

§2° 0 disposto no inciso II nao se aplica aos filiados pensionistas vinculados 
a categoria profissional dos policiais civis do Estado de Mato Grosso do SuI. 

§3°. 0 direito a ser candidato aos cargos dos orgaos do sindicato dependera 
de, no minimo, de 24 (vinte e quatro) meses na condicao de filiado, tendo igual periodo de 
contribuicao, consecutivos e ininterruptos. 
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§4°. Para exercer 0 direito de voto 0 filiado devera cumprir carencia minima 
de 6 (seis) meses na condicao de filiado, consecutivos e ininterruptos, alem do seu nome 
constar da relacao dos votantes. 

Art. 8°. Sao deveres dos filiados: 

1- cumprir e fazer cumprir 0 presente estatuto; 

II - pagar as mensalidades fixadas pela assembleia geral, bern como as 
contribuicoes excepcionais que sejam igualmente estabelecidas em assembleia geral; 

III - prestigiar 0 Sindicato, cumprir e fazer cumprir as decisoes 
administrativas e disciplinares tomadas pelas instancias da entidade; 

IV - zelar pelo patrimonio do Sindicato; 

V - exigir 0 cumprimento dos objetivos e determinacoes deste estatuto e 0 
respeito por parte da diretoria das decisoes proferidas em reunifies e assembleias; 

VI - comparecer as reunifies e assembleias convocadas pelo sindicato e 
acatar suas deliberacoes; 

VII - votar nas eleicoes sindicais; 

VIII - acompanhar no site oficial do SINPOL-MS as publicacoes de 
resolucoes, portarias e determinacoes exaradas pelos dirigentes e administradores; 

CAPITULO III 
DAS FALTAS E PENALIDADES DISCIPLINARES 

Art. 9°. Qualquer filiado, por si ou por ate de seu dependente ou convidado, 
que infringir as normas estatutarias, regimentais, resolucoes e portarias regularmente 
instituidas ou conduzir-se de maneira antissocial, danosa, enganosa, difamat6ria ou 
caluniosa em relacao ao SINPOL-MS e/ou aos seus diretores e/ou administradores, em 
razao do cargo, resguardado 0 direito a liberdade de expressao, ou ainda, utilizar-se 
indevidamente do nome da entidade para obter vantagem pessoal, estara sujeito, 
cumulativamente, as seguintes penalidades: 

1- reparacao dos danos materiais; 

II- advertencia escrita; 

III- suspensao de beneffcios e/ou direitos de filiado; 

IV - exclusao, 

§ 1°. 0 punido com reparacao dos danos materiais, advertencia escrita e 
suspensao podera recorrer da decisao ao Plenario, no prazo de 10 (dez) dias contados da 
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ciencia da punicao, com efeito suspensivo, cuja decisao ocorrera por maioria simples dos 
votos dos presentes. Em caso de empate, 0 Presidente decidira. 

§ 2°. A pena de suspensao implica na perda temporaria dos direitos sociais, 
inclusive 0 de frequentar as instalacoes recreativas do SINPOL-MS e subsedes, hoteis e 
pesqueiros, nao podendo ser superior a 180 (cento e oitenta) dias, e sera aplicada nos casos 
de reincidencia ou de falta grave que nao importe exclusao, 

§ 3°. A pena de exclusao sera aplicada nos casos de: 

I - reincidencia do filiado em pena de suspensao superior a 60 (sessenta) 
dias; 

II - pratica de violencia fisica contra qualquer membro da diretoria, 
funcionarios em service ou qualquer outro filiado nas dependencias do sindicato 
(recreativas ou administrativas); 

III - fraude dolosa no direito de voto ou no processo eleitoral. 

§ 4°. Da pena de exclusao cabera recurso, com efeito suspensivo, a 
Assembleia Geral, no prazo de 15 (quinze) dias da ciencia da punicao, devendo a Diretoria 
Executiva designar urn filiado como relator do recurso para apresenta-lo ao plenario por 
ocasiao de seu julgamento, onde manifestara seu voto. 

§ 5°. A ciencia da punicao devera ser feita, preferencialmente, por meio de 
correspondencia registrada com aviso de recebimento. 

§ 6°. As faltas e penalidades deste capitulo, quando aplicada, nao isenta 0 
pagamento das contribuicoes mensais ao SINPOL-MS, exceto a pena de exclusao. 

§ 7°. E vedada a utilizacao da assistencia juridica do SINPOL-MS nos 
recursos que tratam neste capitulo. 

§ 8°. 0 filiado que tenha side excluido do quadro do SINPOL-MS, podera 
reingressar no mesmo, ap6s 02 (dois) anos e desde que seja reabilitado ajuizo do Conselho 
Deliberativo da Diretoria Executiva, liquidando possiveis debitos existentes. Em caso de 
indeferimento do pedido de reingresso ao quadro social, 0 interessado podera interpor 
recurso a Assembleia Geral no prazo de 15 (quinze) dias da ciencia da decisao, 

§ 9°. Serao levados em conta na aplicacao da sancao os antecedentes do 
infrator, a gravidade da infracao e os danos dela decorrentes. 

§ 10°. Qualquer filiado podera apresentar demincia escrita ao Conselho de 
Etica de ate passivel de aplicacao de penalidade. 

§ 11°. A publicidade dos atos normativos, inclusive referentes as sedes 
regionais, constantes do caput deste artigo, sera feita por meio do site oficial do SINPOL 
MS. 
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CAPITULO IV 
DA ESTRUTURA E ADMINISTRA<;Ao DO SINDICATO 

Art. 10°. Sao orgaos do Sindicato: 

I - Assembleia Geral; 

II - Congresso; 

III - Diretoria Executiva; 

IV - Delegacias Sindicais Regionais; 

V - Conselho fiscal; 

VI - Conselho de Etica. 

§ I". Nenhum cargo ou encargo referente a gestae do SINPOLMS podera 
ser remunerado, vedada ainda, doacoes, distribuicao de lucros, bonificacoes, qualquer tipo 
de vantagem ou emprestimo aos filiados, ressalvado 0 ressarcimento de despesas em 
atuacao sindical. 

§ 2°. Para 0 ressarcimento pelo SINPOLIMS de despesas decorrentes da 
atividade sindical deverao ser observadas: 

I - a despesa exclusiva na atuacao sindical em beneficia da categoria; 
II - a previa autorizacao da Diretoria. 

SE<;Ao I 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 11. A Assembleia Geral e 0 orgao soberano da estrutura organizacional 
do SINPOL-MS e e constituida, exclusivamente pelos filiados que estejam em dia com 
suas obrigacoes estatutarias, constituindo-se suas deliberacoes de autoridade maxima no 
ambito do sindicato. 

§ 1°. A Assembleia Geral sera convocada por edital publicado em jomal de 
grande circulacao local e site oficial do Sindicato, com pelo menos 5 (cinco) dias de 
antecedencia, garantindo-se a informacao em todos os locais de trabalho; 

§2°. Visando proporcionar a participacao do maior mimero possivel de 
filiados, podera ser realizada Assembleia Geral Regionalizada ou Assembleia Geral on-line 
no sitio eletronico do SINPOL-MS, com chaves de seguranca que garantam a Ii sura do 
procedimento; 

§3° 0 sistema eletronico de deliberacao sobre as materias debatidas em 
Assembleia Geral on-line, ficara disponfvel pelo tempo minimo de 30 (trinta) minutos apos 
a discussao das materias, para que os filiados possam proferir seus votos; 

§4° A deliberacao sobre compras e vendas de imoveis, dissolucao, fusao ou 
transformacao do sindicato e alteracao do estatuto, sera sempre presencial. 

6 



SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE MATO GROSSO DO SUL 

Art. 12. Compete exclusivamente a Assembleia Geral: 

a) fixar a contribuicao sindical da categoria profissional; 

b) fixar a mensalidade do filiado; 

c) fixar 0 desconto assistencial nos dissidios ou acordos coletivos; 

d) alterar 0 Estatuto; 

e) apreciar a prestacao de contas da Diretoria e aprovar 0 orcamento 
referente a cada exercicio financeiro; 

f) decidir em instancia tinica de recurso sobre a destituicao dos ocupantes de 
qualquer cargo eleito na estrutura organizacional da entidade; 

g) decidir sobre a desfiliacao do Sindicato a organizacao sindical de grau 
superior ou a entidade sindical internacional; 

h) decidir sobre dissolucao, fusao ou transformacao do sindicato; 

i) apreciar as decisoes da Diretoria Executiva que dependam de seu 
referenda; 

j) decidir, em grau de recurso, sobre penalidade de exclusao de filiado, 
indeferimento do pedido de filiacao ou do pedido de seu reingresso; 

k) aprovar regimento interno dos orgaos colegiados; 

1) decidir sobre as outras materias determinadas pelo estatuto; 

§ 1°. Para aprovacao das deliberacoes pertinentes as alineas "f' e "h", 0 
quorum exigido e de maioria absoluta dos filiados em dia com as suas obrigacoes 
estatutarias, em assembleia especialmente convocada para esse fim; 

§2°. Para aprovacao das deliberacoes a que se refere a alinea "d", 0 quorum 
exigido sera de maioria absoluta dos filiados em dia com as suas obrigacoes estatutarias em 
primeira assembleia. Caso nao se atinja 0 quorum, sera convocada nova assembleia 
exigindo-se quorum de, no minimo, 10% dos filiados em dia com as suas obrigacoes 
estatutarias. 

Art. 13. As deliberacoes da Assembleia Geral serao tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitado 0 quorum previsto nos paragrafos 1° e 2° do 
artigo 12. 

Art. 14. A Assembleia Geral Ordinaria ocorrera: 

a) ate 0 dia quinze do mes de dezembro de cada ano, para apreciar e 
deliberar sobre prestacao de contas e aprovar 0 orcamento para 0 exercicio financeiro 
seguinte; 
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b) anualmente, dentro de ate 90 (noventa) dias antes da data-base da 
categoria profissional, para deliberar sobre a pauta de reivindicacoes e autorizar a Diretoria 
Executiva a instaurar acordo coletivo; 

Paragrafo iinico. Para todos os efeitos, conta-se 0 ano civil de lOde janeiro a 
31 de dezembro do mesmo ano. 

Art. 15. A Assembleia Geral reunir-se-a extraordinariamente, por 
convocacao: 

a) do Presidente da entidade; 

b) de maioria da Diretoria Executiva; 

c) de 1/5 (urn quinto) dos filiados em dia com suas obrigacoes sindicais; 

Paragrafo tinico. A Assembleia Geral Extraordinaria somente podera 
deliberar sobre a(s) questao (oes) objeto da convocacao con stante do respectivo Edital. 

Art. 16. A Assembleia Geral sera instalada, em primeira convocacao, com a 
present;a da maioria absoluta dos filiados em dia com suas obrigacoes sindicais, e, em 
segunda convocacao, com qualquer mimero, apos intervalo de meia hora da primeira, 
respeitado 0 quorum previsto nos paragrafos 1° e 2° do artigo 12. 

Paragrafo tinico. Na hipotese de convocacao de Assembleia on line, antes 
do inicio das discussoes e deliberacoes das materias, devera ser aferido a existencia de 
quorum mfnimo, quando exigido, por intermedio de consulta ao sftio eletronico do 
SINPOL-MS e dos filiados presentes. 

Art. 17. As Assembleias Gerais serao abertas e dirigidas pelo Presidente do 
Sindicato ou em sua ausencia ou impedimento, sucessivamente, pelos demais membros da 
Diretoria Executiva, seguindo a hierarquia estabelecida no presente estatuto. 

SE<;AO II 
DO CONGRESSO 

Art. 18. 0 Congresso dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do SuI 
tera como finalidade analisar a situacao geral da categoria, as condicoes de funcionamento 
e desenvolvimento da sociedade brasileira e a definicao do programa de trabalho do 
SINPOL-MS. 

§ 1°. 0 Congresso podera ser realizado no primeiro semestre, apos a posse de 
cada nova Diretoria eleita para administrar 0 SINPOL-MS. 

Art. 19. A realizacao, pauta e data do Congresso, bern como os criterios de 
participacao serao definidas pelo Plenario da Diretoria Executiva, ouvidas as Delegacias 
Sindicais Regionais, que designara uma Comissao Organizadora para auxilia-la nos 
trabalhos. 
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§ 1°. 0 Regimento Interno do Congresso, a ser elaborado pela Comissao 
Organizadora, juntamente com a Diretoria, nao pode contrariar as disposicoes constantes 
do presente estatuto e das demais deliberacoes adotadas em Assembleia Geral. 

§2°. A pauta e a data do Congresso devera ser divulgada com, no mfnimo, 
45 (quarenta e cinco) dias de antecedencia da abertura do Congresso. 

Art. 20. Os criterios para apresentacao de teses e mocoes serao definidos 
previamente pela Comissao Organizadora, juntamente com a Diretoria, sendo os mesmos 
divulgados amplamente para a categoria. 

Paragrafo unico. As deliberacoes do Congresso terao carater de orientacao, 
nao tendo forca normativa. 

SE(:AOIII 
DA DIRETORIA EXECUTIV A 

Art. 21. 0 Sindicato sera administrado por uma Diretoria eleita 
trienalmente, na forma prevista neste Estatuto, obedecendo a presente hierarquia, para 
cumprir funcoes executivas das decisoes da categoria, composta dos seguintes membros: 

01 - Presidente; 
02 -Vice-Presidente; 
03 - Diretor Administrativo; 
04 - Diretor Administrativo Adjunto; 
05 - Diretor Financeiro; 
06 - Diretor Financeiro Adjunto; 
07 - Diretor Juridico; 
08 - Diretor Juridico Adjunto; 
09 - Diretor de Assuntos Trabalhistas; 
10 - Diretor de Assuntos Trabalhistas Adjunto ; 
11 - Diretor de Aposentados e Pensionistas; 
12 - Diretor de Aposentados e Pensionistas Adjunto. 
13 - Diretor Social e Recreativo; 
14 - Diretor Social e Recreativo Adjunto. 

Art. 22. A Direcao do Sindicato atuara mediante 0 entrosamento das 
seguintes instancias: 

1- Plenario; 

II - Conselho Deliberativo; 

III - Delegados Sindicais; 

IV - Coordenadorias. 
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SUBSEC;AO I 
DOPLENARIO 

Art. 23. 0 Plenario e 0 orgao maximo de deliberacao da Diretoria, sendo 
presidido pelo Presidente e integrado por todos os Diretores, titulares e adjuntos, com 
direito de voz e voto. 

Art. 24. E da competencia do Plenario: 

I - cumprir e fazer cumprir 0 Estatuto e as deliberacoes da Assembleia Geral 
e do Conselho Fiscal; 

II - propor a Assembleia Geral modificacao do Estatuto; 

III - propor a Assembleia Geral, ap6s ouvido 0 Conselho Deliberativo, a 
fixacao dos valores da contribuicao sindical, da mensalidade dos filiados e dos descontos 
assistenciais; 

IV - executar os planos de trabalho aprovados pelo Conselho Deliberativo; 

V - zelar pelo patrimonio do Sindicato; 

VI - propor a Assembleia Geral 0 orcamento de cada exercicio, bern como 
eventuais alteracoes do mesmo durante sua execucao; 

VII - apresentar ao Conselho Fiscal os balancetes mensais e a Assembleia 
Geral a prestacao de contas anual das atividades; 

VIII - aplicar a penalidade de exclusao do filiado prevista no inciso IV do 

IX - indicar, nos casos de vacancia ou de afastamento de titular ou de 
suplente da Diretoria, novo membro para integrar a Diretoria, observado 0 disposto no 
artigo 124. 

x - julgar, em ultima instancia, os recursos das penalidades de reparacao 
dos danos materiais, advertencia escrita e de suspensao; 

Art. 25. 0 Plenario deliberara validamente com a presenca da maioria dos 
seus membros, sendo suas decisoes tomadas por maioria simples de votos. 

Art. 26. 0 Plenario reunir-se-a ordinariamente semestralmente, e 
extraordinariamente em qualquer epoca, sempre que convocado pelo Presidente ou pela 
maioria de seus membros. 

Paragrafo iinico. Quando reunido extraordinariamente, 0 Plenario somente 
apreciara as materias constantes da convocacao. 
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SUBSE<;AO II 
DO CONSELHO DELIBERA TIVO 

Art. 27. 0 Conselho Deliberativo e primordialmente a instancia normativa 
da Diretoria, encarregado de uniformizar os programas de acao, sendo presidido pelo 
Presidente e composto obrigatoriamente pelos Diretores titulares e aberto a participacao 
dos demais Diretores com direito a voz, sendo competente para: 

I - gerir 0 sindicato, especialmente 0 seu patrimonio social e constituir 
mandatarios, por intermedio de instrumentos de mandatos, quando necessaries: 

II - aprovar os planos de acao da Diretoria; 

III - deliberar sobre as materias apresentadas pelos Diretores de interesse do 
Sindicato; 

IV - deliberar sobre os atos de urgencia praticados pelo Presidente no 
periodo de tempo entre uma reuniao e outra; 

V - aprovar licenciamento de membro da Diretoria, deliberar sobre as faltas 
as reunioes e declarar a vacancia dos cargos da Diretoria; 

VI - elaborar 0 orcamento anual, destinando verbas para cada programa de 

VII - gerenciar, coordenar e supervisionar as atividades dos servidores do 
SINPOL-MS; 

VIII - aplicar as penalidades de reparacao dos danos materiais, advertencia 
escrita e suspensao, previstas nos incisos I, II e III do artigo 9° deste Estatuto; 

IX - decidir sobre as demais quest6es previstas no Estatuto, que sejam 
atribuidas de modo generico a Diretoria Executiva, bern como sobre outras quest6es nao 
previstas expressamente que nao sejam de competencia de outros orgaos; 

x - definir a aplicacao e gestae dos recursos financeiros; 
XI - organizar a assistencia securitaria, convenios sociais, caixa de 

assistencia, cooperativa de consumo e outros, regulamentando-os. 

§ 1 0. 0 Conselho Deliberativo reunir-se-a mensalmente, uma semana antes 
da reuniao do Plenario e suas normas serao baixadas em forma de Resolucao. 

§2°. 0 Conselho Deliberativo deliberara validamente com a presenca da 
maioria dos seus membros, sendo suas decis6es tomadas por maioria simples de votos. 

§3°. A parte interessada, inclusive membros da Diretoria e filiados, devera 
interpor recurso, quando cabivel, devidamente fundamentado, dirigido ao Presidente do 
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Conselho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da data deliberacao proferida em 
reuniao, que ten! efeito suspensivo. 

§4°. Dos atos praticados pelo Conselho Deliberativo, quando suas decisoes 
forem proferidas pelo voto de 2/3 (dois tercos) dos presentes, cabera recurso ao Plenario, 
apenas com efeito devolutivo. 

SUBSE<;AO III 
DAS DELEGACIAS SINDICAIS REGIONAIS 

Art. 28. 0 Sindicato organizara Delegacias Sindicais Regionais, de 
conformidade com as disposicoes deste Estatuto, objetivando a descentralizacao e 
ampliacao da capacidade organizativa e de mobilizacao da categoria profissional. 

Art. 29. Para fins do disposto no artigo anterior, sao constituidas as 
seguintes Delegacias Sindicais Regionais: 

1- AQUIDAUANA; 
II - BATAGUASSU; 
III-COXIM; 
IV -cORUMBA; 
V -DOURADOS; 
VI - FATIMA DO SUL; 
VII - JARDIM; 
VIII - NA VIRAl; 
IX - NOVA ANDRADINA; 
X - PARANAIBA; 
XI - PONT A PORA; 
XII - TRES LAGOAS. 

Art. 30. Cada uma das Delegacias Sindicais Regionais sera composta de 03 
(tres) membros, sendo dois titulares e urn suplente, eleitos na sua regiao, em Assembleia 
Geral Regionalizada para esse fim, no prazo de 60 (sessenta) dias ap6s a posse da nova 
Diretoria Executiva. 

Paragrafo primeiro. A escolha dos Delegados Sindicais Regionais titulares 
sera por maioria simples dos filiados presentes e os titulares serao os dois mais votados, 
cuja reuniao sera presidida pelo Presidente do SINPOLIMS ou, na sua ausencia ou 
impossibilidade, pelos diretores conforme a ordem hierarquica do artigo 21 deste Estatuto. 

Paragrafo segundo. Havendo vacancia do cargo de Delegado Sindical 
Regional por qualquer motivo, 0 Conselho Deliberativo da Diretoria Executiva nomeara 
urn filiado para ocupar interinamente a vaga ate a realizacao de eleicoes do novo Delegado 
Sindical Regional e suplente em Assembleia Geral da regiao respectiva. 

Art. 31. Compete ao Delegado Sindical Regional: 
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1- levantar os problemas e reivindicacoes dos filiados na sua base regional 
e suas respectivas unidades e encaminha-los a Diretoria Executiva; 

II - prop or sindicalizacoes; 

III - dar publicidade aos materiais de informacao do Sindicato; 

IV - propor medidas a Diretoria Executiva, que visem a evolucao da 
consciencia e da organizacao sindical da categoria; 

V - divulgar as decisoes da Assembleia Geral, do Plenario e da Diretoria 
Executiva relativas a sua base; 

VI - organizar a categoria em sua regional; 

VII - buscar juntamente com a Diretoria do Sindicato solucoes para questoes 
individuais e coletivas; 

VIII - representar 0 Sindicato quando designado; 

Art. 32. Os Delegados Sindicais Regionais reunir-se-ao semestralmente com 
o Plenario, ou a qualquer tempo por convocacao do Conselho Deliberativo do Sindicato. 

SUBSE<;AO IV 
DAS COORDENADORIAS 

Art. 33. Com a finalidade de assessorar, assistir, apoiar, articular e 
acompanhar acoes voltadas a sua area de atuacao, 0 Sindicato tambem se utilizara de 
coordenadorias especiais. 

Art. 34. Para fins do disposto no artigo anterior, sao constituidas as 
seguintes Coordenadorias: 

I - Coordenadoria de Formacao Sindical; 

II - Coordenadoria de Esporte e Lazer; 

III - Coordenadoria de Comunicacao Social; 

IV - Coordenadoria da Mulher; 

V - Coordenadoria Legislativa e Parlamentar. 

Art. 35. Cada Coordenadoria sera composta por urn filiado, no cargo de 
Coordenador, e urn filiado como suplente, nomeados pelo Conselho Deliberativo na 
primeira reuniao apos a posse da Diretoria Executiva. 

Paragrafo unico, Nao e obrigatorio 0 provimento dos cargos de todas as 
coordenadorias, ficando a jufzo do Conselho Deliberativo quais prove-los. 
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Art. 36. A Coordenadoria de Formacao Sindical atuara auxiliando a 
Diretoria Executiva na realizacao de cursos, seminaries, eventos, debates e quaisquer 
outras atividades afetas a sua area de atuacao, bern como na elaboracao de materiais de 
aprendizagem e divulgacao para conscientizacao e formacao sindical dos filiados. 

Art. 37. A Coordenadoria de Esporte e Lazer atuara auxiliando a Diretoria 
Executiva nas acoes que promovam atividades desportivas e de lazer para os filiados, 
participacao em competicoes e eventos, usa de campos, quadras, piscinas e demais espacos 
destinados a sua pasta. 

Art. 38. A Coordenadoria de Comunicacao Social atuara auxiliando a 
Diretoria Executiva na elaboracao e divulgacao na imprensa das atividades de interesse do 
Sindicato, man tendo organizado e arquivado clipping, com notfcias de interesse da 
entidade, bern como na elaboracao de materiais publicitarios, como jomais, panfletos e 
revistas e na sua distribuicao. 

Art. 39. A Coordenadoria da Mulher atuara auxiliando a Diretoria Executiva 
na articulacao e execucao de eventos, projetos e acoes para prestigiar a mulher policial 
civil e buscar erradicar eventuais discriminacoes contra a mulher no seu ambiente de 
trabalho, bern como nos cursos voltados ao uso de armas e equipamentos de seguranca 
para 0 sexo feminino. 

Art. 40. A Coordenadoria Legislativa e Parlamentar atuara auxiliando a 
Diretoria Executiva na avaliacao e acompanhamento de anteprojetos e projetos de lei em 
tramite na Assembleia Legislativa e Congresso Nacional de interesse da categoria, bern 
como no contato con stante com os parlamentares. 

SUBSE<;AO V 
DAS SEDES REGIONAIS RECREATIV AS. 

Art. 41. As sedes regionais recreativas, destinadas as atividades de lazer e 
recreacao, serao administradas por uma comissao local, composta por urn Adrninistrador, 
urn Secretario e urn Tesoureiro eleitos na respectiva regional, exceto 0 Pesqueiro de 
Anastacio e 0 Hotel de Bonito que sera administrado pela sede do SINPOUMS. 

§10. 0 SINPOLIMS repassara as sedes, para fins de custeio administrativo, 
o equivalente a ate 25% (vinte e cinco) por cento do valor arrecadado com a contribuicao 
da respectiva sede regional; 

§2°. Os valores repassados as sedes deverao ser gastos de acordo com as 
diretrizes estipuladas pela assembleia daquela regional e os gastos comprovados mediante 
documentos fiscais, apresentados a Tesouraria do sindicato ate 0 15° dia do mes 
subsequente e, em seguida, ao Conselho Fiscal para apreciacao; 

§3°. Aplica-se as sedes e a seus administradores todas as normas previstas 
no presente estatuto; 
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§4°. Apos apreciacao pelo Conselho Fiscal, as contas deverao ser 
encaminhas a Diretoria Executiva do sindicato para apreciacao e deliberacao. 

§5°. 0 Administrador e 0 Tesoureiro escolhidos dentre os filiados efetivos 
da respectiva Sede Regional Recreativa sao responsaveis pela abertura e movimentacao da 
conta bancaria utilizada para os atos administrativos e receberao autorizacao por 
instrumento de procuracao firmado pelo Presidente e pelo Diretor Financeiro. 

§6°. Havendo vacancia de urn dos cargos da comissao local de 
administracao da Sede Regional Recreativa por qualquer motivo, 0 Conselho Deliberativo 
da Diretoria Executiva nomeara urn filiado para ocupar interinamente a vaga ate a 
realizacao da escolha does) novo(s) membro(s) em Assembleia Geral da regiao respectiva. 

§7°. E vedada a representacao dos filiados na esfera civil, administrativa, 
criminal e polftica, por qualquer dos membros da comissao administrativa, sob pena de 
intervencao na sede regional recreativa e demais penalidades previstas neste Estatuto. 

§8°. A declaracao de vacancia dos cargos da comissao administradora das 
sedes recreativas e 0 ato de afastamento desta sao exclusivos da Diretoria Executiva do 
SINPOLIMS, assim como a designacao do administrador temporario. 

§9°. A escolha da comissao administradora das sedes recreativas sera 
concomitante com as eleicoes dos delegados regionais de base. 

Art. 42. Os bens moveis e imoveis das sedes regionais pertencem ao 
SINPOL-MS. 

Paragrafo uruco. Qualquer disposicao sobre compra, venda, cedencia ou 
troca dos imoveis das sedes devera ser submetida a Assembleia Geral do Sindicato. 

SE<;AO IV 
DAS COMPETENCIAS DOS MEMBROS DA DIRETORIA DO SINPOL-MS 

Art. 43. Ao Presidente compete: 

I - presidir 0 Plenario, Conselho Deliberativo e as Assembleias Gerais, 
observado 0 disposto no artigo 17; 

II - representar 0 Sindicato em juizo e fora dele, devendo ser previamente 
aprovada a constituicao de mandataries pelo Conselho Deliberativo, salvo em casos de 
urgencia, hipotese em que 0 mandato devera ser referenciado; 

III - assinar com 0 diretor da area, com vistas ao juridico, os contratos, 
convenios, correspondencias relevantes e quaisquer titulos que sugerem obrigacoes para 0 
Sindicato; 

IV - assinar, juntamente com 0 Tesoureiro Geral, os cheques e demais 
pagamentos do Sindicato; 
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V - orientar a politica do Sindicato, submetendo os pIanos de a9ao ao 
Conselho Deliberativo; 

VI - praticar os atos de urgencia e relevancia para preservar os direitos e 
interesses da categoria, obedecidas as norm as que lhes forem pertinentes, submetendo-os, 
logo na primeira reuniao, a apreciacao do conselho deliberativo, sob pena de 
responsabilidade; 

VII - convocar reumao extraordinaria da Assembleia Geral, Conselho 
Deliberativo, do Plenario e do Congresso; 

VIII - formular e fomentar apoio politico junto a assembleia legislativa e as 
autoridades constitufdas, visando fortalecer a representatividade do sindicato. 

IX - assinar documentos de aquisicao, venda, transferencia, permuta, 
alienacao de vefculos pertencentes a frota do SINPOLIMS. 

Paragrafo tinico, E lfcito ao Presidente outorgar procuracao ao 
Adminstrador e ao Tesoureiro da comissao de administracao das Sedes Regionais 
Recreativas para abertura e movimentacao de conta bancaria unicamente para atos da 
respectiva sede recreativa. 

Art. 44. Ao Diretor Vice-Presidente compete: 

I - substituir 0 Presidente em seus afastamentos, assumindo todas as 
prerrogativas a ele inerentes; 

II - assumir a presidencia do Sindicato em caso de licenciamento ou 
vacancia do Presidente durante 0 periodo do afastamento ou 0 tempo restante para 0 

termino do mandato; 

III - presidir, supletivamente, 0 Conselho Deliberativo; 

IV - representar 0 Presidente perante pessoas ffsicas ou juridicas, quando do 
seu impedimento ou par indicacao; 

V - exercer a funcao de Secretario para Assuntos Institucionais tendo como 
atribuicao precipuas: 

a) acompanhar e manter atualizada as instancias do SINPOLIMS acerca das 
demand as existentes nos poderes Executivo e Legislativo que sejam de interesse da 
categoria; 

b) representar 0 SINPOLIMS junto as comissoes e atividades de interesse da 
categoria no Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e demais orgaos de 
representacao popular. 
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VI - tomar todas as iniciativas inerentes ao cargo de Presidente, quando este 
negligenciar na execucao de suas tarefas; 

VII - manifestar e votar nas reunifies deliberativas e plenarias. 

Art. 45. Compete ao Diretor Administrativo: 

I - auxiliar 0 Presidente em suas atribuicoes; 

II - assumir a Presidencia da entidade em caso de impedimento do 
Presidente e do Vice-Presidente; 

III - zelar pela regularidade dos processos eletivos de delegados aos 
congressos do Sindicato, Centrais Sindicais e demais pleitos; 

IV - dirigir a Secretaria do Sindicato e redigir sua correspondencia, 
auxiliado pelo Diretor Administrativo Adjunto; 

V - secretariar as reunioes da Assembleia Geral, do Plenario e do Conselho 
Deliberativo, lavrando a respectiva ata; 

VI - manter em ordem e atualizado 0 cadastro dos filiados; 

VII - manter contatos com a imprensa e outros orgaos de divulgacao; 

VIII - submeter ao Conselho Deliberativo toda materia a ser publicada, 
exceto em caso de urgencia, quando expressamente autorizado pelo Presidente, 
devidamente justificado na primeira reuniao apos 0 fato; 

IX - editar boletins informativos; 

x - elaborar notas e cartas abertas a populacao, de acordo com 0 

estabelecido pelo Plenario ou pelo Conselho Deliberativo; 

XI - manter relacoes e intercambios com entidades sindicais locais, 
nacionais e internacionais; 

XII - receber, protocolar, dar andamento e manter 0 arquivo de documentos 
administrativos do Sindicato; 

XIII - redigir e assinar, quando necessario, documentos administrativos; 

XIV - juntamente com 0 Presidente, coordenar, supervisionar e proceder a 
tomada de precos para aquisicao de material permanente e ou de consumo, zelando pelo 
material patrimonial, equipamentos e instalacoes. 

Paragrafo unico. Ao Diretor Administrativo Adjunto compete auxiliar 0 
Diretor Administrativo em todas as suas funcoes e atribuicoes, e substituf-lo em suas faltas 
ou impedimentos. 
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Art. 46. Ao Diretor Financeiro compete: 

I - ado tar todas as medidas necessarias ao born andamento dos services da 
tesouraria; 

II - ter sob sua guarda dinheiro, titulos e qualsquer outros valores do 
Sindicato; 

III - prom over a arrecadacao das contribuicoes e quaisquer outros val ores; 

IV - assinar, com 0 Presidente, cheques, ordens de pagamentos e quaisquer 
outros tftulos do Sindicato; 

V - efetuar pagamentos e recebimentos; 

VI - escriturar com clareza 0 livro caixa, bern como os demais livros de 
assentamento de sua area; 

VII - organizar mensalmente, ate 0 final do mes subsequente, 0 balancete do 
mes anterior, discriminando todas as importancias recebidas e pagas, encaminhando-o ao 
Conselho Fiscal; 

VIII - organizar 0 balance anual, no primeiro bimestre seguinte, pra os fins 
previstos neste estatuto; 

IX - comunicar ao Presidente, no prazo de 30 (trinta) dias, a relacao dos 
socios em mora com 0 Sindicato; 

x - propor medidas que visem a melhoria da situacao financeira do 
Sindicato; 

XI - apresentar ao conselho deliberativo prestacao das contas pagas e a 
pagar, em cada reuniao desse conselho; 

XII - divulgar os balancetes, para ciencia de todos os filiados, no maximo 
sessenta dias apos 0 termino do mes a que se refere. 

§ 1 ° - Ao Diretor Financeiro Adjunto compete auxiliar 0 Diretor Financeiro 
em todas as suas funcoes e atribuicoes, e substituf-lo em seus impedimentos ou ausencias; 

§ 2°. E lfcito ao Diretor Financeiro outorgar procuracao ao Administrador e 
ao Tesoureiro da comissao de administracao das Sedes Regionais Recreativas para abertura 
e movimentacao de conta bancaria unicamente para atos da respectiva sede recreativa. 

Art. 47. Compete ao Diretor Jurfdico: 

I - coordenar os trabalhos do departamento juridico; 

II - receber e controlar os pedidos de assistencia judiciaria aos filiados; 
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III - instruir e opinar sobre a concessao dos pedidos de assistencia judiciaria 
aos filiados; 

IV - organizar 0 service de assistencia jurfdica aos filiados; 

V - desempenhar outras atribuicoes, de acordo com as decisoes do Plenario, 
Conselho Deliberativo e demais orgaos da entidade; 

VI - manter organizado e relatar a diretoria sobre 0 andamento dos 
processos coletivos a cada quinze dias. 

Paragrafo unico, Ao Diretor Juridico Adjunto compete auxiliar 0 Diretor 
Juridico em todas as suas funcoes e atribuicoes, e substituf-Io em seus impedimentos ou 
ausencias. 

Art. 48. Ao Diretor de Assuntos Trabalhistas compete: 

I - acompanhar e vistoriar junto com profissionais dos orgaos competentes 
para ermssao de laudos, as instalacoes on de policiais exercem suas atividades, com 0 
objetivo de detectar locais insalubres e inadequados ao exercicio da atividade profissional; 

II - promover aos orgaos responsaveis as melhorias de condicoes de trabalho 
para policiais com restricoes medicas; 

III - assistir os filiados em demandas em face de seus superiores e em 
situacoes de remocoes indevidas; 

IV - auxiliar os filiados no agendamento de consultas e exames, bern como a 
logfstica de deslocamento para os filiados do interior. 

Paragrafo unico, Ao Diretor de Assuntos Trabalhistas Adjunto, compete 
auxiliar 0 Diretor de Assuntos Trabalhistas em todas as suas funcoes e atribuicoes, e 
substitui-lo em seus impedimentos ou ausencias. 

Art. 49. Ao Diretor de Aposentados e Pensionistas compete: 

I - elaborar e contribuir com estudos visando 0 atendimento as 
reivindicacoes especfficas dos aposentados e pensionistas; 

II - estimular a participacao dos aposentados e pensionistas nas atividades 
do Sindicato; 

III - acompanhar junto aos orgaos competentes, os processos de 
aposentadoria por problemas de saiide ou acidente de trabalho. 

Paragrafo iinico, Ao Diretor de Aposentados e Pensionistas Adjunto, 
compete auxiliar 0 Diretor de Aposentados e Pensionistas em todas as suas funcoes e 
atribuicoes, e substitui-Io em seus impedimentos ou ausencias. 
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Art. 50. Ao Diretor Social e Recreativo compete: 

I - elaborar, coordenar e promover a realizacao de programas, eventos, 
projetos e atividades na Capital e no interior do Estado, que visem a valorizacao ao 
desenvolvimento social, cultural e desportivo dos filiados ao SINPOLIMS; 

II - gerenciar 0 Hotel de Transite do SINPOLIMS, com as rotinas 
administrativas, recursos materiais e humanos, e controlar 0 usa e prioridades para 
hospedagem, entre outros; 

III - estabelecer os trabalhos assistenciais e difundir as informacoes 
necessarias aos associados; 

IV - desenvolver programa de aumento de associados a ser apresentado a 
Diretoria Executiva para aprovacao; 

V - apresentar a Diretoria Executiva, depois de cada evento social, cultural 
ou recreativo, relatorio contendo dados como: publico presente, resultado financeiro, nivel 
atingido, opinioes dos organizadores, eventuais incidentes e consideracoes gerais e 
relatorios mensais e anuais das atividades sociais e culturais desenvolvidas; 

VI - administrar as atividades, organizando e distribuindo as tarefas entre 
colaboradores e fiscalizando a sua execucao, conforme programacao das atividades 
preestabeleci da; 

VII - incentivar a pratica da cultura ffsica e dos desportos amadores entre os 
associados, promovendo a participacao em campeonatos e torneios, organizando-os 
tambem internamente; 

VIII - elaborar os regulamentos para cada atividade des envoi vida pelo 
SINPOLIMS para deliberacao da Diretoria Executiva; 

IX - pronunciar-se sobre quaisquer projetos e proposicoes que se relacionem 
com a pratica esportiva, social, recreativa ou lazer, pelos associados; 

x - apresentar, por iniciativa propria, recomendacoes ou sugestoes a 
Diretoria Executiva, sobre assuntos de interesse dos filiados; 

XI - elaborar 0 planejamento tecnico da sua area de atuacao, estabelecendo 
as diretrizes a serem seguidas; 

XII - programar os horarios de treinamentos e de competicoes da sua area de 
atuacao; 

XIII - fiscalizar a guarda e a manutencao do material esportivo, social e de 
lazer colocado a disposicao das atividades sob sua direcao, requisitando a administracao de 
materiais, 0 suprimento de material e reparos necessaries para 0 melhor desempenho da 
sua area de atuacao, assinando as requisicoes; 
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XIV - promover, coordenar e participar de congressos, conferencias, 
seminaries e encontros que digam respeito aos interesses da instituicao ou da classe; 

XV - promover e estimular 0 intercambio e 0 relacionamento com 
sindicatos congeneres, 

Paragrafo unico: Ao Diretor Social e Recreativo Adjunto compete auxiliar 0 
Diretor Social e Recreativo em todas as suas funcoes e atribuicoes, e substitui-lo em seus 
impedimentos ou ausencias 

SE<;AO V 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 51. 0 Conselho Fiscal e composto de 03 (tres) membros efetivos e 03 
(tres) suplentes, eleitos por escrutfnio secreto para urn mandato de 03 (tres) anos, 
coincidente com 0 da Diretoria. 

§ 1 0. A eleicao do conselho fiscal sera desvinculado das chapas concorrentes; 

§2° as chap as concorrentes ao conselho fiscal serao inscritas com tres 
membros titulares e tres suplentes; 

§3°. Em caso de impedimento, vacancia ou remincia dos titulares e 
suplentes do conselho fiscal sera realizada nova eleicao, no prazo de 30 dias. 

Art. 52. Compete ao Conselho Fiscal a fiscalizacao da gestae patrimonial e 
financeira do Sindicato, com poderes para realizar vistorias e exames contabeis, visando 
manter a regularidade e transparencia das contas da entidade, inclusive sob a forma de 
auditoria externa. 

Art. 53. 0 Conselho Fiscal deve promover a tomada de contas da Diretoria 
Executiva se, no final do ano civil, nao receber dela os elementos contabeis e da 
administracao financeira necessaries a prestacao de contas. 

§ 1°. Na hipotese de a Diretoria Executiva criar obstaculos para a tomada de 
contas pelo Conselho Fiscal, pode ser proposta a destituicao de seus membros a 
Assembleia Geral. 

§2°. E vedado ao conselho fiscal deterrninar diretrizes de aplicacao de 
recursos. 

Art. 54. Em caso de omissao da Diretoria, cabe ao Conselho Fiscal convocar 
a Assembleia Geral para os fins consignados na alfnea "e" do artigo 12 deste estatuto, se 
requerido por 115 (urn quinto) dos filiados. 

Art. 55. Em sua primeira reuniao, os membros titulares do Conselho Fiscal 
elegerao entre si 0 Presidente e definirao a ordem de substituicao ou preenchimento, em 
caso de vacancia do cargo de membro do respectivo conselho, seja por impedimento, 
remincia, afastamento por incompatibilidade, falecimento, ausencia, licenca para 
tratamento da propria saiide, ou qualquer outra causa. 
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Paragrafo primeiro. 0 Conselho Fiscal reunir-se-a ordinariamente uma vez 
por mes para analise dos balancetes e extraordinariamente, por convocacao de qualquer urn 
de seus membros. 

Paragrafo segundo. No caso de vacancia de todos os membros do Conselho 
Fiscal sera realizada novas eleitos no prazo de 30 (trinta) dias. 

SE(::AO VI 
DO CONSELHO DE ETICA 

Art. 56. 0 Conselho de Etica e composto por 03 (tres) membros dentre os 
filiados do Sindicato, sendo urn conselheiro indicado pel a Diretoria Executiva, outro pelo 
Conselho Fiscal e 0 terceiro eleito na primeira assembleia realizada apos a posse da nova 
Diretoria, ficando como suplentes os dois filiados com maior mimero de votos. Nessa 
mesma assembleia sera dada a posse aos membros do Conselho de Etica. 

§ 1°. Na primeira reuniao do Conselho de Etica sera eleito 0 presidente, 0 

qual tomara a frente dos trabalhos. 

§2°. Havendo vacancia do cargo do conselheiro eleito em assembleia geral 
assumira seu suplente com maior mimero de votos. A vacancia dos demais conselheiros 
sera suprida mediante nova indicacao do orgao competente para faze-lo. 

Art. 57. 0 Conselho de Etica se reunira por ato de convocacao do seu 
Presidente, do Conselho Deliberativo, ou ainda, por convocacao do Presidente do 
SINPOL-MS. 

Art. 58. Compete ao Conselho de Etica: 

I - apurar as infracoes disciplinares dos filiados; 

II - convocar qualquer filiado, a fim de proceder a apuracao dos fatos 
levados ao seu conhecimento, devendo, ao termino do procedimento investigatorio, propor, 
se for 0 caso, as medidas disciplinares cabiveis ou seu arquivamento; 

III - promover conciliacoes e solucoes aos casos de desentendimentos ou 
animosidades, ouvindo as partes envolvidas; 

IV - zelar para que os preceitos da etica, moral e disciplina sejam 
constantemente observados pelos filiados, diretores e conselheiros; 

V - dirimir divergencias entre filiados que se tomem nocivas a toda classe. 

CAPITULOV 
DA GESTAO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

Art. 59. Constituem receitas do Sindicato: 
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I - a contribuicao prevista em lei, a que se refere 0 artigo 8°, inciso IV da 
Constituicao Federal infine; 

II - os descontos assistenciais sobre os reajustes salariais, constantes de 
clausulas de dissidio ou acordo coletivo de trabalho; 

III - as contribuicoes mensais consecutivas dos filiados; 

IV - a renda proveniente de aplicacoes financeiras; 

V - a renda patrimonial; 

VI - as doacoes, subvencoes, auxflios, contribuicoes de terceiros e legados; 

VII - a renda proveniente de empreendimentos, atividades e services: 

VIII - a renda proveniente de acoes judiciais coletivas, no mesmo percentual 
da contribuicao sindical do filiado; 

IX - outras receitas decorrentes de deliberacoes adotadas em Assembleia 
Geral. 

Art. 60. 0 patrimonio do Sindicato e constituido de bens moveis e imoveis, 
adquiridos, doados ou legados. 

Art. 61. 0 plano de despesas deve observar 0 orcarnento aprovado na forma 
deste Estatuto, e comportara os dispendios de manutencao e os gastos contratados, 
autorizados pel a Diretoria. 

Art. 62. Os gastos correspondentes a aquisicao de material de consumo, 
combustfveis, consertos e reparos de viatura e instalacoes, despesas correntes de carater 
emergencial sao considerados de pronto pagamento podendo ser autorizados pelo 
Presidente. 

§ 1°. Os gastos nao previstos no caput deste artigo dependem de previa 
autorizacao do Conselho Deliberativo; 

§2°. As contas bancarias serao movimentadas mediante assinaturas, em 
conjunto, do Presidente e do Diretor Financeiro, ou de seus substitutos, nos impedimentos 
e faltas. 

Art. 63. Na hipotese de dissolucao do 
transformado em moeda corrente, e os valores 
proporcionalmente ao tempo de filiacao e contribuicoes. 

Sindicato, seu patrimonio sera 
divididos entre os filiados, 
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CAPITULO VI 
DAS ELEI<;OES 

SE<;AO I 
DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 64. As eleicoes para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do 
Sindicato serao realizadas trienalmente, em conformidade com as disposicoes deste 
Estatuto. 

Art. 65. As eleicoes de que tratam 0 artigo anterior deverao ser realizadas no 
prazo maximo de 90 (noventa) e no minima de 30 (trinta) dias antecedentes ao termino do 
mandato de cada gestae. 

Art. 66. A lisura do pleito sera garantida por todos os meios democraticos, 
assegurando-se condicoes de igualdade as chapas concorrentes, quando houver mais de 
uma, especialmente no que se refere a propaganda eleitoral, mesarios e fiscais, tanto na 
coleta quanta na apuracao dos votos. 

Art. 67. 0 processo eleitoral sera organizado e conduzido por uma 
Comissao Eleitoral, eleita em Assembleia Geral, convocada com antecedencia minima de 
120 dias e maxima de 150 dias contados do termino do mandato. 

§ 1°. Nao ocorrendo a convocacao por parte do presidente, sera a mesma 
convocada pela maioria do conselho deliberativo; 

§ 2°. A Assembleia Geral prevista no caput se transformara em Assembleia 
Geral Permanente ate 0 final do processo eleitoral que se encerrara com a posse dos eleitos. 

SE<;AO II 
DA CONVOCA<;AO DAS ELEI<;OES 

Art. 68. As eleicoes serao convocadas pela Comissao Eleitoral ou pela 
maioria do Conselho Deliberativo por intermedio de edital publicado em jornal de grande 
circulacao e no veiculo de comunicacao proprio do Sindicato, garantindo tal informacao 
em todos os locais de trabalho, onde se mencionara obrigatoriamente: 

I - prazo para registros de chapas e horatio de funcionamento da Secretaria 
do Sindicato onde as mesmas serao registradas pela comissao eleitoral; 

II - prazo para impugnacao de candidaturas; 

III - data, horario e locais de votacao; 

IV - data, horario e locais da primeira votacao e, tambem, da segunda 
votacao, caso nao seja atingido 0 quorum mfnimo exigido na primeira; 

V - data, horario e locais da nova eleicao, em caso de empate entre as 
chapas concorrentes mais votadas. 
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§ 1°. As eleicoes serao convocadas com antecedencia maxima de 90 
(noventa) dias e minima de 30 (trinta) dias antes da realizacao do pleito; 

§2°. Copias do edital a que se refere este artigo deverao ser afixadas na Sede 
do Sindicato, bern como nas unidades integrantes das Delegacias Sindicais Regionais; 

§3°. No mesmo prazo estabelecido no §1°, devera ser publicado aviso 
resumido do edital em jornal de grande circulacao local e no orgao informativo do 
Sindicato, que devera conter as informacoes constantes nos incisos I a V deste artigo. 

SE<;AO III 
DOS CANDIDATOS 

Art. 69. Poderao concorrer aos cargos dos orgaos do Sindicato, todos os 
integrantes efetivos da carreira Policial Civil do Estado de Mato Grosso do SuI, ativos e 
inativos, desde que preencham os requisitos do paragrafo 3° do artigo 7° deste estatuto e 
nao estejam em estagio probatorio na data da posse. 

Art. 70. Nao podera candidatar-se 0 filiado que: 

1- nao esteja em pleno gozo de seus direitos sindicais; 

II - tendo exercido cargo de administracao sindical, nao tenha submetido 
suas contas a aprovacao da Assembleia Geral; 

III - mantenha relacao, de qualquer natureza, com 0 Sindicato, objetivando 
lucro; 

IV - pertenca a Comissao Eleitoral; 

V - esteja ocupando cargo em comissao ou funcao gratificada da 
Administracao Publica Municipal, Estadual ou Federal, exceto para os cargos do inciso VI 
do artigo 130 da Lei Complementar n° 11412005; 

VI - seja titular de mandato eletivo nas esferas federal, estadual ou 
municipal. 

VII - os que estejam respondendo ou que foram condenados por crimes 
dolosos enquanto persistirem os efeitos da pena; 

VIII - estiver no segundo mandato consecutivo no cargo de presidente, para 
o mesmo cargo; 

IX - os que nao estiverem no gozo de seus direitos politicos; 

x - tiver rna conduta, devidamente comprovada; 

25 



Paragrafo iinico: 0 filiado que ocupe qualquer urn dos cargos ou funcoes 
previstas no inciso V e VI do caput deste artigo so podera candidatar-se desde que se afaste 
do cargo ou funcao ate a data da inscricao da chapa. 

SEC;lo IV 
DO REGISTRO DE CHAPAS. 

Art. 71. 0 prazo para registro de chapas sera de 15 (quinze) dias, contados 
da convocacao das eleicoes. 

§ 1°. Nao se computara no prazo 0 dia do comeco, incluindo-se, porem, 0 do 
vencimento. 

§2°. 0 prazo que se iniciar em dia de sabado, domingo ou feriado ficara 
prorrogado seu inicio para 0 dia iitil imediato. 

§3°. 0 prazo que terminar em dia de sabado, domingo ou dia de feriado 
considerar-se-a prorrogado ate 0 dia uti! imediato. 

Art. 72. 0 requerimento de registro de chapas, assinado por qualquer dos 
candidatos que a integra, sera encaminhado em 2 (duas) vias a Comissao Eleitoral, 
acompanhado dos seguintes documentos: 

a) ficha de qualificacao assinada pelo proprio candidato, em 2 (duas) vias; 

b) copia autenticada da carteira funcional; 

c) copia da ata que aprovou as contas a que se refere 0 inciso II do art. 60, 
em caso de ex-administradores; 

d) declaracao subscrita pelo proprio filiado atestando a inexistencia dos 
impedimentos previstos nos itens III, V, VI e VII do art. 70. 

§ 1°. A ficha de qualificacao do candidato devera conter os seguintes dados: 
nome, filiacao, data e local de nascimento, estado civil, residencia, mimero da matricula, 
mimero e orgao expedidor da carteira de identidade, mimero do CPF, unidade onde esta 
lotado, cargo e tempo de exercicio da profissao, telefone e e-mail. 

§2°. 0 registro das chapas far-se-a junto a Secretaria da comissao eleitoral, 
que fornecera, imediatamente, recibo da documentacao apresentada. 

§3°. Em caso de chapa iinica, 0 quorum exigido para sua eleicao, sera 0 de 
maioria absoluta dos votos validos no pleito eleitoral. 

Art. 73. As chapas registradas deverao ser numeradas seguidamente a partir 
do mimero 1 (urn) obedecendo a ordem de registro. 

Art. 74. Sera recusado 0 registro de chapa que nao apresentar a totalidade 
dos candidatos, entre efetivos e suplentes, sendo vedada qualquer acumulacao de cargos. 
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§ 1 0. E vedada a inscricao de associado em mais de uma chapa concorrente, 
sob pena do cancelamento de seu nome em todas as chapas; 

§2°. Verificando-se irregularidade na documentacao apresentada, a 
Comissao Eleitoral notificara 0 interessado para que promova a correcao no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de nao efetivacao do registro; 

§3° 0 presente artigo aplica-se a eleicao da diretoria executiva e a do 
conselho fiscal; 

§4° Nao havendo inscricao de chapas para 0 conselho fiscal, sera convocada 
assembleia geral para eleicao do conselho 30 (trinta) dias ap6s a posse da nova diretoria. 

Art. 75. No prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da efetivacao do 
registro, a Comissao Eleitoral fomecera aos candidatos, individualmente, comprovante de 
candidatura, e no mesmo prazo comunicara por escrito aos orgaos competentes, 
informando 0 dia do registro. 

Art. 76. Encerrado 0 prazo para registro de chapas, a comissao eleitoral 
providenciara a imediata lavratura da ata, consignando em ordem numerica de inscricao 
todas as chapas e os nomes dos candidatos efetivos e suplentes, entregando c6pia a pelo 
menos urn candidato de cada uma das chapas inscritas. 

§ 1 0. A ata sera assinada pela comissao eleitoral e pelo menos por urn 
candidato de cada chapa, esclarecendo-se 0 motivo da eventual falta de qualquer 
assinatura. 

§2°. Os requerimentos de registro de chapas, acompanhados dos respectivos 
documentos e a ata, ficarao na posse da Comissao Eleitoral que conduzira 0 processo 
eleitoral. 

SE~AOV 
DA COMISSAO ELEITORAL 

Art. 77. A Comissao Eleitoral composta de 03 (tres) membros eleitos e, 
igual mimeros de suplentes, em Assembleia Geral, sera a responsavel pelo registro das 
respectivas chapas. 

§ 1 0. Cada chapa podera indicar urn membro para compor a comissao 
eleitoral, sem direito a voto, tendo apenas carater fiscalizat6rio. 

§2° Nao pode pertencer a comissao eleitoral 0 filiado que: 

a) ocupe qualquer cargo na administracao do Sindicato; 

b) conte com menos 06 (seis) meses de filiacao ao sindicato; 

c) nao esteja em pleno gozo de seus direitos sindicais; 
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d) tendo exercido cargo de administracao sindical, tenha tido suas contas 
definitivamente rejeitadas; 

e) mantenha relacao, de qualquer natureza, com 0 Sindicato, objetivando 
lucro. 

§3°. A Comissao Eleitoral sera constituida e empossada na mesma 
assembleia de sua escolha, sendo regida pelos dispositivos deste estatuto; 

§4°. A comissao eleitoral, elegera em sua primeira reuniao 0 presidente e 
secretario entre os membros eleitos e empossados que ocorrera no prazo maximo de 24 
horas depois da posse; 

§5°. As despesas da Comissao eleitoral, referentes ao processo eleitoral, 
correrao por conta do SINPOL - MS. 

Art. 78. A Comissao Eleitoral providenciara, no prazo maximo de 05 
(cinco) dias apos 0 prazo final para registro das candidaturas, a publicacao das chapas 
registradas em jornal de grande circulacao local enos orgaos de informacao do Sindicato, 
de modo a garantir a mais ampla divulgacao das mesmas. 

§ 1°. As decisoes da Comissao Eleitoral serao tomadas por maioria simples 
de votos, observando-se 0 quorum de metade mais urn de seus membros nas reunioes. 

§2°. Caso algum membro da Comissao Eleitoral nao assuma suas 
atribuicoes, se ausente injustificadamente ou renuncie, sera convocado imediatamente 0 

suplente. 

Art. 79. Compete a Comissao Eleitoral: 

I - organizar 0 processo eleitoral, observando 0 disposto no paragrafo unico 
deste artigo; 

II - designar os membros das mesas coletoras e apuradoras de voto; 

III - fazer as comunicacoes e publicacoes previstas neste estatuto; 

IV - preparar a relacao de votantes; 

V - confeccionar a cedula iinica e preparar todo material eleitoral; 

VI - decidir sobre impugnacao de candidaturas, nulidades ou recursos; 

VII - designar nova eleicao, em caso de empate entre as chap as mais 
votadas, no prazo de 03 (tres) dias apos 0 pleito, persistindo 0 empate 0 vencedor sera 0 
candidato com maior tempo de service prestado na categoria. Se ainda assim persistir 0 
empate sera vencedor, 0 candidato de maior idade. 
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VIII - convidar, se assim entender necessario, a participacao do orgao do 
Ministerio Publico e/ou da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Estado de Mato 
Grosso do SuI para acompanhar 0 transcorrer do processo eleitoral. 

IX - decidir sobre quaisquer outras questoes referentes ao processo eleitoral. 

Paragrafo unico. A primeira via do processo sera constitufda dos 
documentos originais e a outra das respectivas capias, sendo pecas essenciais: 

a) edital e aviso resumido do edital; 

b) exemplar do jornal ou boletim do Sindicato que publicou 0 aVISO 
resumido do edital e relacao das chapas inscritas; 

c) capias dos requerimentos de registros de chapas, fichas de qualificacao 
dos candidatos e demais documentos; 

d) relacao de eleitores; 

e) expedientes relativos a composicao das mesas eleitorais; 

f) lista de votantes; 

g) atas dos trabalhos eleitorais; 

h) exemplar de cedula iinica; 

i) impugnacoes, recursos e defesas; 

j) resultado da eleicao. 

Art. 80. A Comissao Eleitoral se reunira ordinariamente uma vez por 
seman a, e, extraordinariamente, sempre que necessario, lavrando ata de suas reunioes, que 
serao abertas. 

Art. 81. A Comissao Eleitoral sera dissolvida com a posse dos eleitos, apos 
o julgamento de eventual recurso ou impugnacao. 

Art. 82. Os candidatos que nao preencherem as condicoes estabelecidas 
neste Estatuto poderao ser impugnados por qualquer filiado, no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados a partir da publicacao da relacao das chapas inscritas, em jornal de grande 
circulacao local ou regional, independentemente das publicacoes extras nos orgaos de 
informacao do sindicato. 

Art. 83. A impugnacao, devidamente fundamentada, sera dirigida a 
Comissao Eleitoral, e entregue contra-recibo, na Secretaria da Comissao Eleitoral. 
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Paragrafo unico, A impugnacao tramitara em apartado como incidental sem 
prejuizo ao processo eleitoral se nao houver mais de 02 (dois) candidatos impugnados de 
uma mesma chapa. 

Art. 84. A Comissao Eleitoral, no prazo de 02 (dois) dias contados do 
recebimento da impugnacao, notificara 0 impugnado, que tera 0 prazo de 05 (cinco) dias 
para apresentar defesa. 

Art. 85. Instituido 0 processo de impugnacao, a Comissao Eleitoral decidira 
em 05 (cinco) dias, cabendo recurso da decisao a Assembleia Geral Permanente. 

Art. 86. Julgado procedente 0 pedido de impugnacao, a chapa podera 
concorrer ao pleito desde que 0 mimero de impugnados na chapa nao seja superior a 02 
(dois) dos candidatos. 

SE(::AO VI 
DOELEITOR 

Art. 87. E eleitor to do associado que na data da eleicao tiver: 

1- 0 minimo de 6 (seis) meses do protocolo de inscricao no quadro Social 
do Sindicato; 

II - quitado seus debitos junto a tesouraria do Sindicato ate 0 mes anterior a 
realizacao da eleicao; 

III - estiver no gozo dos direitos sociais conferidos neste Estatuto. 

Paragrafo iinico. 0 voto em transito sera disciplinado pela Comissao 
Eleitoral, cujas regras deverao ser publicadas no site do SINPOLIMS com antecedencia 
minima de 30 (trinta) dias da eleicao. 

SE(::AO VII 
DA RELA(::AO DE VOTANTES. 

Art. 88. A relacao de todos os associados eleitores devera ser disponibilizada 
contendo 0 nome, endereco, lotacao, e cidade dos filiados, ap6s a homologacao da chapa 
pela comissao, em urn periodo de 72 horas, mediante assinatura de termo de 
responsabilidade, 0 qual devera ser devolvido a Comissao Eleitoral no prazo de ate 30 
(trinta) dias ap6s a eleicao 

SE(::AO VIII 
DO VOTO SECRETO. 

Art. 89. 0 sigilo do voto sera assegurado mediante as seguintes 
providencias: 

30 



I - utilizacao de cedulas ou urn as eletronicas que garantam 0 sigilo dos 
votos; 

II - isolamento do eleitor em cabine indevassavel, para 0 ato de votar; 

III - verificacao de autenticidade da cedula iinica a vista das rubricas das 
mesas coletoras; 

IV - emprego de urna que assegure a inviolabilidade do voto e seja 
suficientemente ampla para que nao se acumulem as cedulas na ordem em que forem 
introduzidas. 

Paragrafo iinico. A votacao podera ser realizada pelo sistema eletronico, 
mediante solicitacao de cessao de urn as eletronicas pelo Poder Juridico Eleitoral. 

SE<;AO IX. 
DO VOTO ELETRONICO. 

Art. 90. A votacao e a totalizacao dos votos serao feitas por sistema 
Eletronico, salvo na hipotese excepcionalmente justificada pela Comissao Eleitoral, 
adotada pela maioria absoluta de seus membros. 

§ 1°. A votacao eletronica sera feita no mimero da chapa, devendo 0 nome e 
fotografia do candidato a presidente aparecer no painel da urna eletronica, com a expressao 
designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme 0 caso. 

§2°. A urna eletronica dispora de recursos que, mediante assinatura digital, 
permitam 0 registro digital de cada voto e a identificacao da urna em que foi registrado, 
resguardado 0 anonimato do eleitor. 

§3°. Ao final da eleicao, a urna eletronica procedera a assinatura digital do 
arquivo de votos, com aplicacao do registro de horatio e do arquivo do boletim de urna, de 
maneira a impedir a substituicao de votos e a alteracao dos registros dos termos de inicio e 
termino da votacao. 

Art. 91. Nas Secoes em que for adotada a urna eletronica, somente poderao 
votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votacao, 

Paragrafo unico, A comissao Eleitoral disciplinara a hipotese de falha na 
urna eletronica que prejudique 0 regular processo de votacao. 

Art. 92. Qualquer chapa pode reclamar a Comissao eleitoral, no prazo de 
cinco dias, da nomeacao da Mesa Receptora, devendo a decisao ser proferida em 48 horas. 

Art. 93. A eleicao sera realizada em Campo Grande na sede do SINPOL 
MS, e no interior nas sedes das Delegacias Sindicais Regionais ou outro local na cidade 
sede da regional indicado pela Comissao Eleitoral. 
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SE<;AO X 
DASCEDULAS 

Art. 94. A cedula iinica, con tendo todas as chapas registradas, devera ser 
confeccionada em papel branco, opaco e pouco absorvente, com tinta preta e tipos 
uniformes. 

§ 1°. A cedula unica devera ser confeccionada de maneira tal que, dobrada, 
resguarde 0 sigilo do voto sem que seja necessario 0 emprego de cola para fecha-la. 

§2°. Ao lade de cada chapa havera urn retangulo em branco, onde 0 eleitor 
assinalara a de sua escolha. 

SE<;AO XI 
DAS MESAS COLETORAS. 

Art. 95. As mesas coletoras de votos serao constituidas de urn coordenador, 
dois mesarios e urn suplente, designados pel a Comissao Eleitoral, ate 10 (dez) dias antes 
das eleicoes. 

§ 1°. Cada chapa concorrente podera indicar a Comissao Eleitoral nomes de 
pessoas, e pertencentes ao quadro da policia civil, com antecedencia minima de 10 (dez) 
dias em relacao a data da realizacao da eleicao, para fiscalizar 0 pleito. 

§2° Sera permitida a substituicao do fiscal indicado pela chapa, durante 0 
pleito, devendo constar em ata. 

Art. 96. Nao poderao ser nomeados membros de mesa coletora: 

I - os candidatos, seus conjuges ou companheiros e parentes consangtiineos 
ou afins, ate 0 terceiro grau; 

II - os membros da Direcao, Conselho Fiscal ou qualquer orgao do 
Sindicato; 

III - os funcionarios do Sindicato. 

Art. 97. Os mesarios substituirao 0 Coordenador da Mesa Coletora de votos, 
de modo que haja sempre quem responder pessoalmente pela ordem e regularidade dos 
trabalhos. 

§ 1 ° Todos os membros da Mesa Coletora deverao estar presentes ao ate da 
abertura e encerramento da votacao, salvo motivo de forca maior. 

§ 2°. Nao comparecendo 0 Coordenador da Mesa Coletora ate trinta minutos 
antes da hora deterrninada para 0 inicio da votacao, assumira a coordenacao 0 primeiro 
mesario e na sua falta ou impedimento 0 segundo mesario ou 0 suplente. 

nomear 
§3°. Podera 0 mesario, ou membro da mesa que assumir a coordenacao, 

"ad hoc", dentre as pessoas presentes, observando os 
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impedimentos do § 2° do artigo 76, os membros que forem necessaries para completar a 
mesa. 

§ 4°. Os trabalhos de cada Mesa Coletora poderao ser acompanhados por 
fiscais designados pelos candidatos, na proporcao de 01 (urn) fiscal por chapa. 

Art. 98. Serao instaladas Mesas Coletoras na sede e nas regionais ou em 
outro local na cidade sede da regional indicado pel a Comissao Eleitoral. 

SE<;AO XII 
DA VOTA<;AO. 

Art. 99. No dia e local designados, 30 (trinta) minutos antes da hora do 
inicio da votacao, os membros da Mesa Coletora verificarao se estao em ordem 0 material 
eleitoral e a uma destinada a recolher os votos, providenciando 0 Coordenador da Mesa 
para que sejam supridas eventuais deficiencias. 

Art. 100. A hora fixada no edital, e tendo considerado 0 recinto e 0 material 
em condicoes, 0 Coordenador da Mesa declarara iniciado os trabalhos. 

Art. 101. Os trabalhos eleitorais da Mesa Coletora terao a duracao minima 
de 08 (oito) horas. 

Paragrafo umco. Os trabalhos de votacao poderao ser encerrados 
anteeipadamente se ja tiverem votado todos os eleitores constantes da folha de votacao. 

Art. 102. Durante os trabalhos de votacao, somente poderao permanecer no 
recinto da Mesa Coletora os seus membros, os fiscais designados, sendo urn por chapa, 
advogados das ehapas coneorrentes, e, durante 0 tempo necessario, 0 eleitor. 

Paragrafo unico. Nenhuma pessoa estranha a direcao da Mesa Coletora 
podera interferir no seu funeionamento durante os trabalhos de votacao, salvo os membros 
da Comissao Eleitoral. 

Art. 103. Iniciada a votacao, cada eleitor, pela ordem de apresentacao a 
Mesa, depois de identifieado, assinara a folha de votantes, recebera a cedula tinica 
rubricada pelo Coordenador e Mesarios, no caso da eleicao naquela secao dar-se por 
cedulas, na cabine indevassavel, apos assinalar no retangulo proprio a chapa de sua 
preferencia, a dobrara, depositando-a em seguida na uma eoloeada na Mesa Coletora. 

Paragrafo tinico. Antes de depositar a cedula na uma, 0 eleitor devera exibir 
a parte rubrieada a Mesa e aos fiseais, para que verifiquem, sem a tocar, se e a mesma, caso 
nao seja, 0 eleitor sera convidado a voltar a cabine indevassavel e a trazer 0 seu voto na 
cedula que recebeu, se 0 eleitor nao proceder conforme deterrninado, nao podera votar, 
anotando-se a ocorrencia na ata. 
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Art. 104. Os eleitores cujos nomes nao constarem da lista de votantes, que 
devera ser public ada pelo SINPOL - MS, no prazo de cinco dias apos a posse da Comissao 
Eleitoral, devera recorrer, ate trinta dias antes da eleicao junto a Comissao Eleitoral. 

Art. 105. Sao validos para identificacao do eleitor qualquer urn dos 
seguintes documentos: 

I - carteira social do sindicato; 

II - carteira de identidade; 

III - qualquer outro documento oficial, devidamente reconhecido pela 
legislacao nacional; 

Art. 106. Caso fique esgotada, no curso da votacao, a capacidade da uma, no 
caso de cedulas, 0 Coordenador da Mesa Coletora providenciara para que outra seja usada. 

Art. 107. A hora determinada no edital para encerramento da votacao, 
havendo no recinto eleitores a votar, serao os mesmos convidados a fazerem entrega aos 
mesarios da Mesa Coletora 0 documento de identificacao, prosseguindo os trabalhos, ate 
que vote 0 ultimo eleitor. 

§ 1°. Encerrados os trabalhos de votacao, a mesa coletora se transformara em 
mesa apuradora e 0 coordenador sera seu presidente. 

SE<;AO XIII 
DA MESA APURADORA 

Art. 108. A sessao eleitoral publica de apuracao sera instalada na sede do 
Sindicato enos locais de votacao, imediatamente apos 0 encerramento da votacao sob a 
presidencia do coordenador da mesa coletora. 

§ 1 0. A Mesa apuradora de votos sera composta de escrutinadores em igual 
mimero da mesa coletora, ficando assegurado 0 acompanhamento dos trabalhos pelos 
fiscais designados na proporcao de urn por chapa para cada mesa. 

§2° Os casos nao previstos por esse edital poderao ser resolvidos pela 
comissao eleitoral, visando 0 born andamento do pleito. 

SE<;AO XIV 
DA APURA<;AO 

Art. 109. Contadas as cedulas da uma, 0 Presidente verificara se 0 seu 
mimero coincide com 0 da lista de votantes. 

§ 1°. Se 0 mimero de cedulas for igual ao de votantes que assinaram a 
respectiva lista, far-se-a a apuracao, 
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§2°. Se 0 mimero de cedulas for inferior ao de votantes que assinaram a 
respectiva lista, far-se-a a apuracao apenas se configurada a hipotese de impugnacao 
tratada no artigo 113, caso contrario, a uma sera anulada. 

§3°. Se 0 total de cedulas for superior ao da respectiva lista de votantes, a 
uma sera anulada. 

§4°. Apresentando a cedula qualquer sinal, rasura ou dizeres que revelem a 
identidade do eleitor, ou tendo este assinalado duas ou mais chapas, 0 voto sera anulado. 

Art. 110. 0 artigo anterior somente tera eficacia se 0 pleito eleitoral dar-se 
atraves de cedulas, nao se aplicando no caso da eleicao proceder-se em umas eletronicas 

Art. 111. Sempre que houver protesto fundado em contagem erronea de 
votos, vicios de sobrecartas ou de cedulas, deverao estas ser conservadas em involucre 
lacrado, que acompanhara 0 processo eleitoral ate a decisao final. 

Paragrafo tinico. Havendo ou nao protestos, conservar-se-ao as cedulas 
apuradas sob a guarda do Presidente da comissao eleitoral ate a proclamacao final do 
resultado, a fim de assegurar eventual recontagem de votos. 

Art. 112. Assiste ao advogado das chapas concorrentes, fiscal, ou 
candidatos, 0 direito de formular, perante a Mesa apuradora, qualquer protesto referente a 
apuracao, 

§ 1°. 0 protesto podera ser verbal ou escrito devendo neste ultimo caso, ser 
anexado a ata de apuracao. 

§2°. 0 protesto quando verbal devera ser ratificado por escrito, sob pena de 
nao ser conhecido, no prazo de 72 horas e apresentado a comissao eleitoral. 

Art. 113. Finda a apuracao, 0 Presidente da mesa elaborara ata. 

§ 1°. A ata mencionara obrigatoriamente: 

I - dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos; 

II - locais em que funcionaram as Mesas Coletoras e os nomes dos membros 
que fizeram parte das mesmas, bern como dos fiscais; 

III - resultado de cada uma apurada, especificando-se 0 mimero de votantes, 
sobrecartas, cedulas apuradas, votos atribuidos a cada chapa registrada, votos em branco e 
votos nul os; 

IV - mimero total de eleitores que votaram; 

V - resultado geral da apuracao; 
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VI - apresentacao ou nao de protesto, fazendo-se em caso afirmativo, 
resume de cada protesto formulado perante a Mesa. 

§2°. A ata sera assinada pelo Presidente, demais membros da Mesa e fiscais, 
que 0 quiserem, esclarecendo-se 0 motivo da eventual falta de qualquer assinatura. 

Art. 114. Se 0 mimero de votos da urna anulada for superior a diferenca 
entre as duas chapas mais votadas, nao havera proclamacao de eleitos pelo Presidente da 
comissao eleitoral, sendo realizadas eleicoes suplementares, no prazo maximo de 15 
(quinze) dias, circunscritas aos eleitores constantes da lista de votacao da urna 
correspondente. 

Art. 115. A Comissao Eleitoral comunicara por escrito as autoridades 
competentes, a inscricao de servidores em chapa e posteriormente 0 nome dos eleitos. 

SE<;AOXV 
DAS NULIDADES 

Art. 116. Sera anulada a eleicao, pela Comissao Eleitoral, somente por 
intermedio de julgamento de recurso devidamente fundamentado interposto por qualquer 
dos interessados indicados no caput do artigo 111, com a expressa e previa anuencia do 
candidato a presidente, quando: 

I - realizada em dia, hora e local diversos dos designados no edital, ou 
encerrada antes da hora deterrninada; 

II - realizada ou apurada perante mesa nao constituida de acordo com 0 
estabelecido neste Estatuto; 

III - preterida qualquer formalidade essencial estabelecida neste Estatuto; 

IV - nao for observado qualquer dos prazos essenciais constantes deste 
Estatuto. 

Paragrafo unico. A anulacao de voto nao implicata na anulacao da urna em 
que a ocorrencia se verificar, nem a anulacao da urna importarao na anulacao da eleicao, 
salvo caso ja previsto. 

Art. 117. Nao podera a nulidade ser invocada por quem lhe deu causa, nem 
dela se aproveitara 0 seu responsavel. 

SE<;AO XVI 
DOS RECURSOS 

Art. 118. Qualquer membro das chapas que concorreram ao pleito, devendo 
ter 0 aval expresso e previo do candidato a presidente, podera interpor recurso contra 0 
resultado do processo eleitoral, no prazo de 03 (tres) dias contados a partir do termino da 
apuracao, 
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§ 1°. 0 recurso sera dirigido a Comissao Eleitoral, e entregue em 02 (duas) 

vias, contra-recibo, na Secretaria da Comissao Eleitoral, no seu horario normal de 
funcionamento. 

§ 2°. Protocol ado 0 recurso, cumpre a Comissao Eleitoral anexar a primeira 
via ao processo eleitoral e encaminhar a segunda via, dentro de 24 horas, contra-recibo, ao 
recorrido, para apresentar defesa em 03 (tres) dias. 

Art. 119. Findo 0 prazo estipulado no paragrafo segundo do artigo anterior, 
recebida ou nao a defesa do recorrido, e estando devidamente instruido 0 processo, a 
Comissao devera proferir a sua decisao, sempre fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 120. 0 recurso nao suspendera a posse dos eleitos, que se dara ao 
termino do mandato vigente, ap6s as eleicoes, salvo se provido e comunicado oficialmente 
ao Sindicato antes da posse. 

Paragrafo unico. Caso 0 recurso nao seja julgado antes da posse, a Comissao 
Eleitoral somente sera dissolvida ap6s seu julgamento. 

Art. 121. Se 0 recurso versar sobre a inelegibilidade de candidato eleito, 0 
provimento nao implicata na suspensao dos demais membros. 

Art. 122. Anuladas as eleicoes pela Comissao, outras serao realizadas 90 
(noventa) dias ap6s a decisao anulat6ria. 

CAPITULO VII 
DA PERDA DE MANDATO 

Art. 123. Os membros da Direcao e do Conselho Fiscal do Sindicato 
perderao seus mandatos nos seguintes casos: 

1- malversacao ou dilapidacao do patrimonio social; 

II - violacao das disposicoes deste Estatuto; 

III - contribuir para 0 desmembramento da base territorial da categoria, sem 
previa autorizacao da Assembleia Geral; 

IV - abandono do cargo; 

V - desobedecer a diretrizes definidas e expressas do conselho deliberativo; 

VI - agress6es fisicas e morais a membros da diretoria ou sindicalizados; 

VII - por ineficiencia comprovada no desempenho do mandato; 

VIII - os que tiverem sido condenados por crimes dolosos enquanto 
persistirem os efeitos da pena; 

37 



IX - os que nao estiverem no gozo de seus direitos politicos; 

x - tiver rna conduta, devidamente comprovada; 

§ 1 ° A declaracao da perda do mandato, devera ser precedida de 
procedimento que assegure 0 direito ao contraditorio e da ampla defesa, nos termos deste 
Estatuto. 

§2° A perda do mandato sera declarada pela maioria da assembleia geral, 
especialmente designada para esse fim. 

Art. 124. No caso de ordem judicial para afastamento, ou intervencao, ou 
suspensao dos membros da Diretoria Executiva do SINPOUMS e/ou da Comissao 
Eleitoral, ou tendo encerrado 0 mandato dos membros do Conselho Deliberativo sem a 
conclusao regular do processo eleitoral dos novos dirigentes, a administracao da entidade 
enquanto nao decidido 0 merito da questao judicial ou nao eleitos e empossados 
regularmente uma nova Diretoria Executiva, sera realizada por comissao temporaria de 
governanca composta por tres filiados do sindicato, escolhidos da seguinte forma: 

I - 01 (urn) membro do Conselho Fiscal eleito para a atual gestae ou, se 
encerrado 0 mandato e pendente de conclusao 0 processo eleitoral, da gestae anterior; 

II - 01 (urn) membro do Conselho de Etica escolhido para a atual gestae 
ou, se encerrado 0 mandato e nao escolhidos novos membros, da gestae anterior; 

III - 01 (urn) membro da Comissao Eleitoral, nao sendo esta afastada, 
intervinda ou suspensa pela autoridade judicial, caso em que a vaga sera preenchida por 01 
(urn) membro da Diretoria Executiva, nao sendo esta tambem afastada ou intervinda ou 
suspensa pel a autoridade judicial. 

§ 1 ° 0 membro que compora a comissao temporaria de governanca sera 
indicado por seus pares dentre os titulares do Conselho Fiscal, Conselho de Etica, 
Comissao Eleitoral, Diretoria Executiva, respectivamente, por voto da maioria de seus 
titulares. 

§2° Havendo mais de tres membros aptos a comporem a comissao 
temporaria de governanca do sindicato, sera observada a ordem hierarquica de composicao 
estabelecida nos incisos deste artigo. No caso de falta de membro apto a vaga faltante sera 
preenchida por membro do Conselho Fiscal, Conselho de Etica, Comissao Eleitoral e 
Diretoria Executiva, segundo os criterios aqui estabelecidos. 

§3° No caso de vacancia dos membros da cormssao temporaria de 
governanca, aplicam-se as regras do paragrafo anterior para preenchimento do cargo vago. 

§4° Em havendo interventor judicial alheio ou nao it entidade, a nomeacao 
se dara pelo Juiz da causa atendendo as necessidades do caso concreto, ficando a criterio 
do julgador a criacao ou nao da comissao temporaria de governanca ou ainda eventuais 
limitacoes dos poderes administrativos desta, resguardando-se 0 direito do sindicato 
manifestar-se antes da decisao no processo. 
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§5° Os membros da comissao temporaria de govemanca terao iguais poderes 
entre si para gerir e administrar 0 SINPOLlMS, inclusive para anuir as transacoes 
bancarias e financeiras, de acordo com as regras proprias do estatuto aplicaveis ao 
Presidente e ao Diretor Financeiro. 

CAPiTULO VIII 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 125. Em caso de vacancia de mais de 50% (cinquenta por cento) dos 
titulares do conselho deliberativo sera convocado novas eleicoes, em urn perfodo de 30 
dias. 

Paragrafo iinico. A eleicao de que trata 0 caput abrangera a todos os 
membros da diretoria. 

Art. 126. 0 trienio do mandato comeca a con tar a partir do ato da posse. 

Art. 127. Aos membros da diretoria sera assegurada assessoria jurfdica 
diversa da que mantem relacao com 0 sindicato, quando se tratar de atos praticados em 
relacao a sua gestae, mesmo apos 0 termino do mandato, vedada nas demandas contra 0 
Sindicato. 

Art. 128. A sede administrativa do sindicato podera ter como base central 
endereco diverso da sede recreativa. 

Art. 129. 0 sindicato podera repassar a iniciativa privada a administracao do 
hotel de transito, salao de festas e do restaurante da entidade, bern como da lanchonete do 
sindicato por meio de processo de selecao que assegure a melhor proposta ao sindicato. 

§ 1°. No caso de implernentacao do caput do presente artigo, sera 
assegurado, no caso do hotel de transite, no mfnimo 10 (dez) por cento das vagas 
existentes, que serao disponibilizadas aos filiados que comprovadamente sofram de 
enfermidades graves, sem onus. 

§2°. As despesas com a aplicacao do disposto no paragrafo anterior deverao 
ser suportadas pelo administrador privado selecionado. 

CAPiTULO IX 
DAS DISPOSI<;OES TRANSITORIAS 

Art. 130. Todas as disposicoes do presente Estatuto poderao ser objeto de 
ampla revisao, a qualquer tempo, a contar da data de sua aprovacao em Assembleia, para 
correcao e alteracao de seus termos, em Assembleias especial mente designadas para tanto, 
exigindo-se 0 quorum e a votacao qualificada nos termos deste Estatuto. 

Art. 131. Os dispositivos relacionados com os novos cargos, com suas 
atribuicoes e competencias, criados a partir de reforma estatutaria e que dependem de 
eleicao da categoria para seu provimento, somente entrarao em vigencia na proxima gestae 
sindical. 
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Paragrafo unico. A extincao e/ou a transformacao de cargos decorrente da 
de reforma estatutaria somente se efetivara apes 0 encerramento da atual gestae sindical, 
permanecendo seus titulares ate 0 final dos seus mandatos. 

Art. 132. A assistencia jurfdica ao filiado, na esfera criminal e 
administrativa quando inerentes ao exercicio da funcao policial, sera custeada peIo 
SINPOL-MS. 

Art. 133. Nao havendo preceito legal em contrario, prescreve em 02 (dois) 
anos 0 direito de pleitear a reparacao de ate infringente deste estatuto. 

CAPITULO X 
DAS DISPOSI<;OES FINAlS 

Art. 134. Os prazos constantes deste Estatuto serao contados excluindo-se 0 
dia do comeco e incluindo 0 do vencimento, que sera prorrogado para 0 primeiro dia iitil, 
quando recair em sabado, domingo ou feriado. 

Art. 135. 0 presente Estatuto entrara em vigor na data da sua aprovacao, 
devendo seu registro em cartorio ocorrer no prazo maximo de 0 (trinta) dias iiteis apes 
sua aprovacao em Assembleia Geral, convocada para este fim. 

ALEXANDRE BLsA DA SILVA 
Presidente do SINPOLIMS 
CPF n° 529.386.201-44 
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ANEXOI: 
"EMBLEMA DO SINPOL-MS" 

(art. 5°) 

41 



AI •• ' ...-. .. ~ 

Rua Marechal Rondon, 1616· centre- CEP: 
Fone: (67) 3022-4400 • Campo Grande· MS 

CNPJ: 23.702.92410001·35 
Site: www.4oficio.net.br • E·mail: 

~ Documento epresentedo peril AVERBAi;:Ao. Protocolo n.445898 no uvre A·48 
'" em 0810812022. ,verb.do no Reg. n. 7027 no Livro A de Registro Civil des 

Pessoas Juridicas em 2410812022. •••••••.••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SELO DIGITAL: AHA954S().466·NOR 


