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Estatuto Social do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho,
Previdência e Assistência Social em Mato Grosso do Sul.
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CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, DURAÇÃO E FINALIDA3E.

art. 10 - O Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdéncia e
Assistência Social no Estado de Mato Grosso do Sul, SINTSPREV/MS, inscri -.2 no CNF'J sob
o n° 00.864.280/0001-86, com endereço a Rua Salim Ma uf, n° 69, Bairro Vila Bandei-artes,
CEP: 79.006-450, na cidade de Campo Grande - MS, é sucessor da Associaçãc dos Servidores
da Previdência Social de Mato Grosso do Sul, ASPS/MS e AssocAção dos Servidores da
SUCAM, ASESU/MS, transformada em Sindicato no Congresso Estadual, realizaco no
período de 30/03/1989 à 02/04/1989, em Corumbá/MS, e representa as categor.as de
Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (ativos
e aposentados), em Mato Grosso do Sul.
§ 10 - O SINTSPREV/MS, com sede e foro no municípic de Campo Grande/MS e Jurisdição
em todos os municípios deste Estado, é constituído para a defesa dos interees coletivos e
individuais, inclusive em questões judiciais e administrat vas, da categoria dos Trabalhadores
Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social em rdato Grosso do
Sul (ativos e aposentados).
§ 2° - O SINTSPREV/MS tem duração indeterminada, sé podendo ser dissok do por cecisão
de seu Congresso Estadual,
I - Em caso de dissolução, seu patrimonio será revertido em benefício de outra(s) entid3de (s)
sindicais, a ser definido pelos Delegados presentes ao Congresso.
§ 3° - O Sindicato tem personalidade jurídica própria distinta das dos seus f iados, cpe não
respondem individual ou coletiva, solidária ou subsidiariamente, pelas obrii--,ações por ele
contraídas.
art. 2° - O Sindicato tem por finalidade atuar para a melhoria salarial e das condipes de
trabalho e de vida da categoria, atuando, para tanto, na defesa dos interesses econômicos,
profissionais, sociais e políticos dos seus associados.
CAPITULO II
DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES. tit-
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Sindicato dos Trabalhadores Páblicos Federais em Saude, Trabalho, Previdência e Assistência Social em MS

art. 30 - O quadro dos filiados do Sindicato será constituído de Servidores Públicrs Federais,
Ativos e Aposentados, vinculados direta ou indiretamente as áreas da Saúce, do Trabalho, da
Previdência e da Assistência Social em Estado de Mato Grosso do Sul, que se FEarem ao
Sindicato nos termos deste estatuto.
art. 4° - Das categorias dos filiados:
I — filiados efetivos; os que se filiarem no Sindicato de acordo com este estatuto;
III — filiados colaboradores; aqueles filiados que, apesar de deixarem a coldição de Servider
Público Federal manifestarem o desejo de continuar como filiados;
§ 1° - Será cobrada uma contribuição mensal de 1% (um por cento) sobre a remuneração geral
bruta atualizada daqueles que optarem por se filiar ao Sindicato;
§ 2° - Não sendo possível o desconto na folha de pagamento salar al, a coritribuiçãe deverá se
feita diretamente ao SINTSPREV/MS, mediante recibo padronizado ou per meio de cepósitc
bancário.
art. 5° - Dos direitos dos filiados:
I - votar e ser votado, nos fóruns de deliberação do SINTSPREV/MS;
II - participar, com direito a voz e voto, das Assembleias;
III - convocar assembleia geral, de acordo com as condições previs=as neste estatu-,;
IV - recorrer das decisões de qualquer instância de direção à instârcia imedia_amente
superior, que julgar contrária aos interesses da categoria;
V - examinar todos os documentos, livros e relatórios do Sindicatz, nos termos previszos pek
Regimento Interno;
VI - Para exercer quaisquer dos direitos acima, o filiado deverá estar em dia ccm suas
obrigações financeiras junto ao Sindicato.
§ 1° - O filiado que exercer cargo eletivo pelo Sintsprev/MS, cujas contas fore-n rejeitadas
pelo Congresso Estadual, ficam impedidos de candidatar-se a qualquer novo carga eletivo de
qualquer instancia.
§ 2° - Os filiados colaboradores ficam impedidos de exercer qualver cargc. eletivc.
art. 6° - Dos deveres dos Filiados:
I - cumprir, respeitar e fazer cumprir este estatuto e Regimernos Interíos e decisões das
instancias deliberativas do Sindicato;
II - manter em dia as mensalidades, mesmo quando suspensas as consignações em 'olha de
pagamento.
CAPÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

kJ/

art. 7° - Ressalvadas as disposições contidas no Capítulo que trata das Inelegkilidades, o
filiado que infringir qualquer outra disposição deste estatuto ficara sujeito às sanç...-ks prevista;
no Regimento Interno, assegurando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Rua Selim Maluf. 69 -CEP.: 79006-450 —__ViterBandeirantes -Campo Grande/MS
Fone: 067 3331 —0042 Fax; 061 333-6594 - CNPJ 0066,U 80/0001-36
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DA ESTRUTURA ORGANIZATIVA
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art. 8° - São instâncias do Sindicato:
I — Congresso Estadual (C.E.)
II - Assembléia Geral (AG);
III - Conselho Consultivo (CC)
Diretoria Estadual (DCE)
Diretoria Executiva (DE)
VI — Conselho Fiscal (CF)
VII - Assembléia Por Local de Trabalho (ALT)

CAPÍTULO V
DO CONGRESSO ESTADUAL
art. 9° - O Congresso Estadual é a instância máxima de deliberação do SINTSPREV/MS e
será realizado ordinariamente a cada tres (3) anos, deliberando sobre todo e qualquer assunio
constante da pauta aprovada no início de seus trabalhos.
Parágrafo Único: O ano de realização do Congresso não deverá coincidir co-n o ano das
eleições para Diretoria Estadual.
art. 10° - O Congresso Estadual tem como objetivo elaborar plano de lutas Ja categoria,
definir as linhas políticas do Sindicato, discutir as questões da categoria e da classe
trabalhadora.
art. 11° - Cabe exclusivamente ao Congresso Estadual, por meio de dois terps (2/3) dos
presentes em plenária:
I - Alterar em todo, ou em partes, o presente Estatuto;
II - Decidir sobre filiação ou desfiliação do Sintsprev a outras entidades;
III - Decidir em última instância a respeito da prestação de contas da Diretoria Estaival;
IV - Decidir, em última instancia, a respeito da inelegibilidade de filiados, decw-rente de mágestão ou de prejuízo financeiro ou moral causado direta ou indiretamente ao Sindimto;
V - Decidir em última instância os recursos interpostos às decisões da Diretora Estadual ou
de Assembléia Geral;
VI — Destituições de Diretores do Sindicato, que comprovadamente tiverem ag dp com má-fé
ou dolo, causando prejuízo de qualquer natureza ao Sintsprev/MS, assegurada a ampla defesa;
VII — Dissolução do Sindicato;
VIII - Estabelecer ou alterar a contribuição financeira dos filiados.
art. 12° - As demais deliberações do Congresso, serão adotadas por maioria simples dos
Delegados presentes na Plenária final.
art. 13° - O Congresso Estadual será constituído pelos seguintes Delegados:
I - servidores eleitos em Assembléias por local de trabalho, em proporção a ser definida peio
Regimento Interno do Sindicato;
II: Diretores efetivos e suplentes da DE, dST e Delegados Sindicais de Base;
tj
Rua Salim Maluf. 69 - CEP.: 79006-450 - Vila Bandeirantes -Campo Grande/MF.
Fone: 067 3331 -0042 Fax: 067 333-6594 - CNPJ 00864280/0001-86
web site - www.sintsprev-ms.orq.br E-mail - sintsstrev-ms@sintsprev-ms.org-br
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Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assisténci. Social em MS

§ lo_ Em caso de não convocação de assembleia pelos responsáveis, em qualquer local de
trabalho, até 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo previsto para o encerramento de escolha
de delegados, a categoria poderá fazê-lo.

§ 2° - A critério dos responsáveis pela realização do Congresso, poderá ser realizada ainda
assembleia para eleição de Delegados especifica com aposentados, que tam-3èrn poderão
participar das assembleias em qualquer local de trabalho, não podendo, todavia, candidatar-se
em mais de um local.
Art. 14° - Todos os Delegados ao Congresso Estadual deverão obrigatoriamente, ser filiados e
estar em dia com suas obrigações financeiras em relação ao Sintsprev/MS, até trirta (30) dias
antes da realização do referido Congresso.
Art. 15° - O Congresso Estadual será convocado, ordinariamente pela Diretoria Estadual (DE)
e extraordinariamente pela Assembléia Geral do SINTSPREN./MS, com antecedencia mínima
de sessenta (60) dias, por meio de Edital de convocação, a ser publicado, cumulativamente,
em Jornal de grande circulação em ambito estadual e nos meios de comunicaçAc do próprio
Sindicato, com afixação da publicação do edital de convocação na sede do Sintsprev/MS.
§ 1° - Caso a Diretoria não convoque o Congresso até o final do penúltimo an3 do mandato
vigente, poderá ser convocada Assembléia Geral pelos filiados, nos termos ckste Estatuto,
para deliberar a convocação e adotar as medidas necessárias pura assegurar a sua realização.

CAPÍTULO VI
DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS
art. 16° - As Assembleias Gerais serão soberanas em suas resoluções, no limite das
competencias estatutárias.
art. 17° - As Assembleias poderão ser convocadas por:
1) decisão da maioria da Diretoria Estadual;
decisão da maioria do Conselho Fiscal;
decisão de pelo menos 1% (um por cento) dos filiados.
decisão de maioria simples do Conselho Consultivo (CC)
Parágrafo único - Nenhum motivo poderá ser alegado para frustrar a realização da
Assembleia convocada dos termos deste estatuto.
art. 18° - A convocação de Assembleia Geral far-se-á da seguinte forma:
Publicação de Edital de convocação em Jornal de grande circulação em ambit3 estadual;
Afixação de edital de convocação na sede do Sintsprev:
§ 1° - No caso de convocação feita pela Diretoria Estadual, além da publicação em Jornal de
grande circulação, o Edital deverá, obrigatoriamente, ser publicado também nos meios de
comunicação do próprio Sindicato.
§ 2° - No caso de convocação por filiados, o edital de convocação a ser publicado, poderá ser
enção ao nemero de assinaturas aposms no
assinado apenas por um filiado, fazenda9006-450 — Vila Bandeirantes -Campo Grande/ME
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Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Soc ai em MS

documento, que deverão fazer-se presentes, com quorum de maioria simples dos assna-res
Rira a sua legalidade.
§ 30 - Em caso de convocação de filiados, estes deverão protocclar cópia do Edital publicado
r a Secretaria do Sindicato, com antecedencia mínima de 48:00 (quarenta e oito horas ra
realização da Assembléia.
- As custas relativas a publicação de editais de convocação :cita por iniciat,va da
categoria deverão ser ressarcidas pela Direção do Sindicato.
Est. 190 - A publicação do edital de convocação de qualquer assemble a geral deverÉ. ocorrer
com antecedencia mínima de 48:00 horas (quarenta e oito horas) e máx ma de sete (7) dias, de
5ua realização, sob pena de nulidade.
art. 200 - O quorum para deliberação das Assembleias é de maioria simples das filiados
presentes.
CAPITULO VII
CONSELHO CONSULTIVO
art. 21° - O Conselho Consultivo (CC) constitui-se órgão intermediário do Sincicat) de
aráter consultivo, sendo que o quorum mínimo para instalação da reunião é Je maioria
ámples de seus membros e a validade de suas decisões está condicionada a aprDvarrito
:ambém por maioria simples dos presentes.
art. 22° - Compõem o Conselho Consultivo:
I - Todos os membros efetivos e suplentes da Diretoria Estadual.;
II- Todos os membros Efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
art. 230 - O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente urna vez por ano parE
analise do
processo de prestação de contas do Sindicato, e extraordinariameite a qualqaer termo,
podendo ser convocado pela maioria simples da Diretoria Estadual cu ainda por dedsão de
Assembléia Geral, convocada especificamente para tal fim.
art. 24° - As reuniões do Conselho Consultivo serão convocados com antecedência mínina ie
05 (cinco) dias.
art. 25° - A Diretoria Executiva é responsável por todas as despesas financeiras e acks
necessárias para realização das reuniões do Conselho Deliberativo.
art. 26° - Compete ao Conselho Consultivo:
I - Discutir e propor sobre as matérias que por determinação do Congresso Estadual lhe forem
atribuídas;
II - Discutir e opinar a respeito de alienação de bens imóveis dc Sindicato;
III - Elaborar e propor as normas dos regimentos do Sindicato;
IV- Apreciar e propor sobre os pareceres do Conselho Fiscal;
V - Analisar e propor medidas relacionadas a respeito de má-gestão ou de prejuíz ) firlance ro
ou moral causado direta ou indiretamente ao Sindicato;
Rua Salim Maluf. 69 - CEP.: 79006-450 — Vila Bandeirantes -Campo GrandelMS
Fone: 067 3331 —0042 Fax: 067 333-6594 - ‘Ikát3J 00364280/0001-86
web site — www.sintsprev-ms.orq.br E-mail ev-msa2sintsprev-ms.org.be
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Parágrafo Único: Todas as decisões do Conselho devem ser st_tometidas a aprovaçãc de
Assembléia Geral.
CAPÍTULO VIII
DA DIRETORIA COLEGIADA ESTADUAL "DCE)
art. 27° - O SINTSPREV/MS será administrado por uma Diretoria Colegiada Estadual (DCE)
eleita a cada 03 (três) anos, cujas competencias e atribuições estão defin das no Regimento
Interno do SINTSPREV/MS, e será constituída da seguinte forma:
I - - Secretaria de Administração e Finanças;
II - Secretaria de Formação e Comunicação;
III - Secretaria de Políticas Sociais;
IV - Secretaria dos Aposentados;
V - Secretaria de Assuntos Jurídicos;
VII - Diretorias Regionais.
§ I°: Cada Secretaria será composta por dois membros titulares.
§ 2° - Serão eleitos conjuntamente cinco (5) suplentes para as Secretar as, cuja orden de
titularidade será definida oportunamente em reunião da Diretoria Co egiada Estadual(DCE).
§ 3° - As Diretorias Regionais serão compostas por:
I - dois (2) titulares e um (1) suplente, em regiões onde houver até noventa e nove 1,99)
filiados;
II - tres (3) titulares dois (2) suplentes, em regiões onde houvet de cem (100) até cento e
quarenta e nove (149) filiados e;
III - cinco (5) titulares e tres (3) suplentes, em regiões onde houver acima de cerro e
cinquenta (150) filiados.
§ 4°: O Regimento Eleitoral definirá a abrangência territorial das E iretoria3 Regiomais.

§ 5° - O mandato da Diretoria, somente poderá ser prorrogado por deliberação do Congresso
Estadual do Sintsprev/MS.
§ 6° - O qudrum para instalação de reuniões da Diretoria Colegiada Estadual (DCEi e de
maioria simples de seus membros.

CAPÍTULO IX
DA DIRETORIA EXECUTIVA (DE)
art. 28° - A Diretoria Executiva (DE) é composta por um n- embro de cada Secretaria,
acrescida de um Coordenador Geral, todos escolhidos pela Diretoria Coliada
Estadual.(DCE), que poderá a qualquer momento alterar sua decisão. e terá por função
executar as ações cotidianas do Sindicat nos termos constantes do Regimento Interno.
Rua Salim Maluf. e - CEP.: 79006-450 — Vila Bande' tes -Ca -n ao Graede/MS
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Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Soda em MS

§ 1° - O quorum para instalação de reuniões da Diretoria Executi‘a (DE) é de maioria simples
de seus membros, cabendo recurso de suas decisões à Direção Co egiada Estadual (DCE).
A Diretoria Executiva poderá criar subestruturas especificas, de caráter executivo,
nomeando pessoas da categoria, filiadas ao Sintsprev/MS, para dirigi-las, com o proposit de
assegurar a consecução das finalidades do Sindicato.
A Diretoria Executiva poderá nomear/indicar pessoas da categoria, filiadas ao
Sintsprev/MS, para representar o Sindicato em Fóruns de interesse deste.
CAPITULO X
DO CONSELHO FISCAL
art. 29° - O Conselho Fiscal, cujas competencias e atribui ;ões serão disciplinada; no
Regimento Interno, será eleito e empossado pelo Congresso Estadual do Sintsprev-MS, oom
mandato até o Congresso subsequente, para cumprir função fisalizadora e será constituído
pelos seguintes cargos:
1 - Presidente;
II - Secretário;
III - Vogal.
Parágrafo único: Serão eleitos conjuntamente tres (3) suplentes, cuja ordem de titularidade
será definida oportunamente em reunião pelo próprio Conselho Fiscal.

CAPITULO XI
DOS DELEGADOS SINDICAIS DE BASE
art. 300 - O SINTSPREV/MS terá Delegados Sindicais de Base (DSB), a serem eleito; nos
termos previstos no Regimento Interno, que também disporá a respeito de suas atribuiçies e
competencias, assegurando-se no mínimo um por município.
Parágrafo único - Os Delegados Sindicais de Base deverão, obrigatoriamente, ser
sindicalizados.
CAPITULO XII
DAS ELEIÇÕES E POSSE
art. 31° - Os membros da Diretoria Colegiada Estadual (DCE) serão escolhidos por me 3 de
eleição direta, através do voto livre e secreto dos filiados aptos para tanto, em conformidade
com o disposto neste Estatuto e no Regimento Eleitoral do SINTSPREV/MS, para mandato
de 03 (três) anos.art. 32° - É vedada a participação, a qualquer titulo, de pessoa não
pertencente a categoria, no processo eleitoral do Sintsprev-MS, inclusive em Comissão
Eleitoral, Mesário ou Fiscal.
art. 33 ° A posse dos eleitos se dará no prazo máximo de até vinte (20) dias, a contar d3 data
de realização das eleições.

Rua Salim Maluf. 69 - CEP.: 79006-450 - Vila Bandeirantes -Campo Grande/MS
Fone: 067 3331 -0042 Fax: 067 333-6594 - CNPJ 0096428010001-86
prev-msrlsintsprev-ms.org.br
web site - www.sintsprev-ms.orq.br E-mail è22'
(

COT

Oficial e Tabelião, Alexandre Sci

Valerá

s0-°\,scot

Rua Mateehal Rondon, 1616 Centro - CEP: 7
00
Fone (67)3022-4400 Campo Grande / MS
CNPJ23.702 9240001.35
Site morr4ofioornot.br
E-mOS eentalorg40900.ne5b/

'
4i

Cór ia dcnf er ida e_achf ou aprese-Ita40-=
Scio(s): AUISSÃ92-6'1„,._
Canpo Grande 03 a _kWçe
Rau i a de Angelj.e.,.."/
,' Esc!'
Car i mbo : 102625 .1t-t-a-r-R

. —.....

/

conf o-m

ri9,4n1 qOern
***
'ri _da ve

28 Pedido 119 / DLego

10 DÊ
7-.N.,,'açe's
,
,
gt
/7
0‘
r
- 4 OFÍCIO
i
17
Alexandre Scigliallo
(P

Titular

.(5;\

:1)

SETOR DE V,
RECONHEGIMEN DE
o

FIRMAS E AUTENTI e ÁO I i
(617:)E13CÓPIAS
60 226.44
.. 0 . . . . . . ,..
C..) /

1S
11

çrl

vã

' 4111111)
T''a.\gsi ak<11.1"
i .,„ rpm
P N .1 kl. niI e, isl
.' Et Ia Vania,
1\1 a 4W I

alb

Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saude, Trabalho, Premdincia e Assistencia Soei! em MS
41~1111.
1"
‘

art. 340 - É vedado qualquer reeleição para o mesmo cargo, senco que para cargos Jiferentes
será admitido apenas um novo mandato, ou seja: o limite máximo será de dais mandatos
seguidos, desde que em cargo diferente do anterior.
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CAPÍTULO XIII
DAS INELEGIBILIDADES

N,4"elen /61

art. 350 - Será inelegível o filiado que:
I - tendo exercido cargos nas áreas de Administração e/ou Finanças, não comprovar
apresentação formal dos balancetes financeiros e patrimoniais para análise do Conselho
Fiscal, até sessenta (60) dias após o término do seu mandato eletivo à frente do Siulicato;
II - em estando no exercício de mandato ainda vigente, nas áreas de Admin stração e/ou
Finanças, não comprovar formalmente ter apresentado para análise do Conselho Fiscal os
balanceies financeiros compreendendo o período do início da stão em curso até o terceiro
mês anterior a data de inscrição da chapa para novo mandato eletivo.
III - tiver suas contas julgadas irregulares pelo Congresso Estadual;
IV - for declarado impedido por Assembléia Geral, "ad referendum" do Congresso Estadual
em decorrência de prejuízo financeiro ou moral causado direta ou indiretamente ao Sindicato.
V - tiver condenação judicial em decisão transitada em julgado cu proferida por orffio judicial
colegiado, nos termos da Lei Complementar n° 135/2010, conhecida por "Lei da Ficha
Limpa".
tiver parente, cônjuge ou companheiro em linha reta, colateral ou por afilicade, até o
terceiro grau, inclusive, contratado pelo Sindicato;
prestar serviços ao Sindicato, direta ou indiretamente, ainda que em nome da terceiros ou
de empresa jurídica.
ocupar cargo de confiança como gestor em órgãos que constituem base da categoria do
Sintsprev-MS.
CAPÍTULO XIV
DO PATRIMÔNIO, RECEITA E CONTRIBUICÕES
art. 36° - Constitui Patrimônio do Sindicato:
I - Os bens móveis, imóveis e utensílios de que vier a ser titular;
II - Os legados, doações e concessões feitas em caráter permane-ne.
art. 37 ° - A alienação de bem imóvel pertencente ao SintspreWMS somente se -á admitida se
aprovada pelo Congresso Estadual.
art. 380 - Qualquer filiado que exercer cargo diretivo pelo Sints3rev/MS, estando em posse de
qualquer objeto ou bem, adquirido com recursos financeiros do Sindicato, tem po:. obrigação
efetuar a devolução do mesmo imediatamente após o término de seu mandato, sob pena de ser
responsabilizado por apropriação indébita e reparação de danos, bem como incorrer em causa
de inelegibilidade.
art. 39° - Constitui-se receita do Sindicato:
I - As contribuições mensais dos filiados;
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Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdéncia e Assistência Social em MS

II - As subvenções, dotações, contribuições extraordinárias, doações e outres auxilies em
dinheiro estipuladas em favor do Sindicato ou em acordes firmados em campanhas salLriais,
contratos de honorários advocaticios e outras definidas em seus fóruns;
III - Os resultados dos convênios, contratos, e outras atividades promovidas pelo 3 reica:o;
IV - Outras rendas eventuais.

CAPÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
art. 400 - Os casos omissos serão resolvidos pela DCE ad referendum das instâncits
superiores, sendo obrigatória a sua apresentação na primeira Assembléia Geral que oJo-r.-: após a decisão sobre o caso em questão.
art. 41° - O presente Estatuto foi aprovado por aclamação pela Plenária Final dc xr Congres
Estadual do Sintsprev-MS, realizada no dia 14/11/2016, nesta capital, e entra em vigor nela
data.
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