SINDIC ATO DOS FARMACÊUTICOS DE BRASÍL IA

"ESTATUTO SOCIAL"

CAPÍT ULO-!
DA SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO,
PRAZO DE DIREÇÃ O E EXERCÍCIO SOCIAL
Art. 1º - O sindicato dos Farmacêu ticos de Brasília. constituíd a em 16 de janeiro de 1974,
reger-se à pelo presente estatuto Social, tendo:

I. Sede administrativa e Foro Jurídico na circunscrição de Brasília - Distrito Federal, no SCS
Qd. 06, Bloco A, SALA 618, Cep.70 326-900- Asa Sul, Brasília no Distrito Federal:

II. Foro Jurídico, na Comarca de Brasília, Distrito Federal:
III. Constitui finalidade precípua de Sindicato:
a) melhorias nas condições de vida e de trabalho de seus representantes;

b) defesa da independência e autonomia da representação sindical;
e) atuação na manutenç ão e na defesa das instituições democráti cas brasileiras;

IV. Prazo de duração indeterminado e o exercício social coincidirá com o ano civil.
V. A paitir de outubro de 2007 a sede passará a ser no Sig, Quadra 04, Lt. 25 , Centro
Empresarial Barão De Mauá, Sala l 04; não obstante o funcionam ento, concomita nte, no
endereço do item 1.

CAPÍTULO II
DO OBJETO SOCIAL - PRERROGATIVAS E DEVER ES
Art. 2° - Constituem prerrogativas do Sindicato e tem por objeto:
a) representa r perante autoridades administra tivas e judiciárias os interesses individuai s
de seus associados;
b) celebrar Convençõ es e acordos coletivos;

e) eleger os representantes da categoria;
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d) estabelecer contribuições e todos aqueles que participam da categoria representada, de
acordo com as decisões tomadas em assembléias convocadas especificamente para este
fim.

e) Colaborar, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos problemas, que se
relacionam com sua categoria;

f)

Instalar delegacias sindicais, nas regiões abrangidas pelo Sindicato, de acordo com
suas necessidades;

g) Podendo filiar-se à Federação do grupo e à outras organizações sindicais, inclusive de
âmbito internacional de interesse dos trabalhadores mediante a aprovação da
Assembléia Geral;
h) Manter relações com as demais associações de categorias profissionais para

concretização da solidariedade social e da defesa dos interesses da a classe
trabalhadora;
i)

Estabelecer negociações com a representação da categoria econômica, visando a
obtenção de melhorias para categoria profissional.

j) Estimular a organização da categoria por local de trabalho;
k) Colaborar como órgão Técnico e Consultivo no estudo e solução dos problemas que se

relacionam com sua categoria.

CAPÍTULO III
DOS ASSOCIADOS
SEÇÃO I - DA ADMISSÃO, DIREITOS E DEVERES.

Art. 3° - A todo profissional farmacêutico é garantido o direito de ser admitido no
Sindicato:

Parágrafo Único - No caso de ser a admissão recusada, caberá recurso à assembléia
Geral.

Art. 4º - São direitos dos Associados;
a) utilizar as dependências do Sindicato para atividades compreendiadas neste
Estatuto:
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b) votar e ser votado em eleições de representações deste Estatuto;

e) gozar dos benefícios e assistência proporcionada pelo Sindicato;
d) excepcionalmente, convocar Assembléia Geral;

e) participar, com direito a voz e voto nas instâncias e entidades conforme o
estabelecido pelo presente Estatuto;
Art. 5° - São Deveres dos Associados;
a) exigir o comprimento dos objetivos e determinações deste Estatuto e o respeito por
parte da diretoria às decisões das Assembléias Gerais;
b) pagar pontualmente a mensalidade estipulada pela Assembléia Geral;

e) zelar pelo patrimônio e serviços do Sindicato, cuidando de sua correta aplicação.
d) Comparecer às reuniões e Assembléias convocadas pelo Sindicato, aceitando suas
dei iberações.
Art. 6° - Os associados estão sujeitos à penalidades de suspensão quando cometerem grave
desrespeito ao presente estatuto.
§ 1º - A apreciação da falta cometida pelo associado deve ser feita em assembléia Geral

convocada para esse fim, na qual o associado terá o direito de defesa.
§ 2º - Julgando necessário, a Assembléia Geral definirá uma Comissão de Ética para

anal isar o ocorrido.
§ 3º A penalidade será determinada pela Comissão de Ética e apreciada em Assembléia.

Art. 7° - Perderá seus direitos o associado que por qualquer motivo deixar o exercício da
categoria profissional, exceto nos casos de aposentadoria, desemprego e convocação do
serviços militar obrigatório.
Parágrafo único - O associado convocado para o serviço militar ou afastado por motivo · ·
de saúde não poderá exercer cargo de administração ou de representação profissional, bem
como ficará isento do pagamento das mensalidades, no período em que perdurem estas
condições.
Art. 8º - Ao associado aposentado ou ao afastado temporariamente serão assegurados todo
os direitos e deveres.
§ 1º - Ao associado desempregado será assegurado todos os direitos e deveres por um

período de 12 (doze) meses, contados da data rescisão do contrato de traba lho, anotada na
CTPS, sendo-lhe facultada a isenção do pagamento.
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CAPÍTULO IV
DA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO
Art. 9° - A base territorial do Sindicato, que abrange todo o Distrito Federal, será subdividida,

para efeitos administrativos e organizativos em bases Territoriais Regionais.

§ 1° - As Bases Territoriais Regionais iniciais serão constituídas pelas XXIV Regiões
Administrativas e outras que vierem a ser criadas.
Art. 10 -

Poderão existir bases territoriais nas cidades satélites e serão integradas à

representação do Sindicato agrupadas em bases Regionais.
Art. 11 - A configuração de cada Base Regional será elaborada segundo a localização dos

estabelecimentos de trabalho localizado em cada cidade-satélite, se necessário.
Art. 12 - A base territorial Regional Centro, delimitada na Regional Centro sediará a entidade.

CAPÍTULO V
DO SISTEMA DIRETIVO DO SINDICATO
Art. 13 - Constituem instanciado Sindicato dos Farmacêuticos:

a) Assembléia Geral;
b) Congresso;

e) Diretoria;
d) Delegacias Sindicais;
e) Conselho Geral de Delegados Sindicais.

SEÇÃOI
DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS
Art. 14 - As Assembléias Gerais serão soberanas em suas resoluções e constituem órgão

máximo de deliberação da categoria.
Art. 15 - As assembléias poderão ser ordinárias e Extraordinárias.
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Art. 16 - São assembléias Gerais Ordinárias e de apreciação de balanço financeiro e

patrimonial realizado anualmente no mês de junho e a previsão orçamentária realizada no mês
de dezembro.
Parágrafo Único - As Assembléias Gerais Ordinárias, esgotado o prazo de sua realização,

poderão ser convocadas pelo associado em número de 1/3, os especificarão os motivos da
convocação assinarão o respectivo edital.
Art. 17 - As Assembléias Gerais Extraordinárias acontecerão sempre que necessário e

poderão ser convocadas pela Diretoria, ou por 10 % (dez por cento) dos sindicalizados, os
quais especificarão os motivos da convocação.

§ 1° - O abaixo- assinado que garante a realização da Assembléia, deverá ser depositado na
sede do Sindicato com antecedência mínima de 6 (seis) dias da data da Assembléia.

§ 2° - A diretoria terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas a partir da entrega do respectivo
abaixo-assinado, para convocar a Assembléia Geral solicitada.
Art. 18 - Nenhum motivo poderá ser alegado pelos administradores da entidade para frustrar a

realização da Assembléia convocada nos termos deste Estatuto.
Art. 19 - No caso de convocação por associado, o edital de convocação a ser publicado

poderá ser assinado apenas por um associado fazendo-se menção do número de assinaturas
apostos no documento.
Art. 20 - A convocação das Assembléias Gerais far-se-ão através da afixação de convocação

na sede e divulgação nas Delegacias Sindicais e nos locais de trabalho.
Art. 21 - O quorum para iniciar a Assembléia Geral deverá ser:
a) em primeira convocação, um terço dos sindicalizados;
b) em segunda convocação, trinta minutos após a primeira, o número de sindicalizados · ·

presentes,
Art. 22 - Serão consideradas aprovadas em assembléias Gerais as propostas que obtiveram

maioria simples entre os sindicalizados presentes.

5

CAPÍTULO VI
DO CONGRESSO

Art. 23 - O Congresso terá como finalidade analisar a situação especifica da categoria as

condições de funcionamento e desenvolvimento da sociedade brasileira e deliberar programas
de trabalho do sindicato.
Art. 24 - A pauta e data do congresso, bem como os critérios de participação, serão definidas

em Assembléia Geral que designará uma Comissão Organizativa para auxiliar a Diretoria nos
encaminhamentos necessários.
Parágrafo Único - A Assembléia de que trata este artigo deverá ocorrer, no mínimo, 45

(quarenta e cinco) dias antes do início do Congresso.
Art. 25 - O regimento Interno não poderá contrapor ao Estatuto.
Art. 26 - Qualquer sindicalizado inscrito no Congresso terá direito de apresentar teses sobre o

tema aprovado.
Art. 27 - A periodicidade dos Congressos deverá ser definido em Assembléia Geral ou no

próprio Congresso.

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO, COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA
DIRETORIA.
É da competência da Assembléia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:

I. Reforma do Estatuto social;
II. Fusão, incorporação ou desmembramento.
III. Mudança do objeto da sociedade.
IV. Dissolução voluntária da Sociedade.
V. Contas do liquidante,

Parágrafo único - É necessária a aprovação de 2/3 (dois terços) dos cooperados presentes,

para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo.
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Art. 28- A administração do Sindicato será exercida por uma Diretoria Executiva composta de

07 (sete) membros, fiscalizada por um Conselho Fiscal instituindo nos termos deste Estatuto.
Art. 29 - A executiva será composta por membros que são os seguintes:
a) Presidência;
b) Vice-presidência;

e) ]ºSecretário;
d) 2º Secretário;

e) 1º Tesoureiro;
t) 2° Tesoureiro;

g) Suplentes da Diretoria em número não inferior a 2 pessoas;
h) Conselho Fiscal - Membro;

i)

Conselho Fiscal - Membro;

j) Conselho Fiscal - Membro.
Art. 30 - Compete à Diretoria, entre outros:
a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto bem como as deliberações da categoria

em todas as suas instâncias;
b) Elaborar os regulamentos dos serviços previstos neste estatuto e dos departamentos

ou Assembléia que vierem a ser criados;
e) aplicar as penalidades previstas neste Estatuto;
d) determinar as despesas extraordinárias, não previstas n orçamento aprovado;

e) gerir o patrimônio, garantindo sua utilização para o cumprimento deste Estatuto e
das deliberações da categoria representada;
t) analisar e divulgar semestralmente relatórios financeiros;

g) garantir a filiação de qualquer integrante da categoria, sem distinção de raça , cor.

Religião, sexo, origem ou opção política. Observando apenas as determinações
deste estatuto;
h) representar o Sindicato no estabelecimento de negociação e de dissídios coletivos;

i)

aprovar, por maioria simples de votos, o Plano Orçamentário anual;

j) aprovar, por maioria simples de votos, o Balanço Financeiro Anual;
k) aprovar, por maioria simples de votos, o Balanço Patrimonial Anual;
1) aprovar, por maioria simples de votos, o Plano anual de Ação Sindical;
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m) prestar contas de suas atividades e do exercício financeiro ao término ou mandato.
Art. 31 - Ao Presidente compete:
a) Representar formalmente o sindicato, sempre que possível;
b) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
e) Assinar atas, documentos e papéis que dependam de sua assinatura e rubricar os

livros contábeis e burocráticos;
d) Apor sua assinatura em cheques e outros títulos, juntamente com o 1° tesoureiro.

SEÇÃO!
DO CONSELHO FISCAL
Art. 32 - O sindicato terá um Conselho Fiscal composto de 03 (três) membros, eleitos

juntamente com a Diretoria na forma prevista neste Estatuto, com igual número de suplentes.
Parágrafo Único - fica vedada a participação de membros da Diretoria do Conselho Fiscal.
Art. 33 - Ao Conselho Fiscal compete:
a) dar parecer sobre a previsão orçamentária, balanços, balancetes e retificação ou

suplementação de orçamento;
b) exam inar as contas e escrituração contábeis do Sindicato;

e) apreciar o plano Orçamentário anual e fornecer parecer à Assembléia Geral;
d) propor medidas que visem a melhoria da situação financeira do Sindicato;
e) participar da Diretoria com direito a voz.

CAPÍTULO VIII
DA PERDA DO MANDATO DA DIRETORIA
Art. 34 - Os membros da Diretoria perderão o seu mandato nos seguintes casos;

a) malversação ou dilapidação do patrimônio social;
b) grave violação deste Estatuto;
e) abandono da função;
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d) aceitação ou solicitação de transferência que importe no afastamento do exercício

do cargo.
Parágrafo Único - Considera-se abandono do cargo a ausência não justificada a 03 (três)
reuniões ordinárias sucessivas da diretoria.
Art. 35 - A perda do mandato será declarada pela diretoria através de declaração de perda de
mandato.

§ 1° - A declaração terá que observar os seguintes procedimentos:
a) ser pela diretoria e constar da Ata de reunião;

b) ser notificada ao acusado;
e) ser afixada na Sede e em locais visíveis dos associados, pelo período continuo de

05 (cinco) dias úteis.

§ 2° - A declaração de perda a ser notificada e afixada, deverá conter a data, horário e local de
realização da Assembléia Geral.

§ 3º - Até os procedimentos dos parágrafos anteriores, pode ser feito o afastamento pelo
Presidente ad referendu, para acautelar o Sindicato e Associados.

SEÇÃOI
DAS SUBSTITUIÇÕES
Art. 36 - Na ocorrência de vacância do cargo ou de afastamento temporário do diretor por
período superior a 120 (cento e vinte) dias, sua substituição será processada por decisão e
designação de ASSEMBLÉIA DOS SINDICALIZADOS que escolherá um de seus membros
para ocupar cargo vago da Diretoria Colegiada.

CAPÍTULO IX
DO PROCESSO ELEITORAL
SEÇÃOI
ELEIÇÕES
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Art. 37 - Os membros da direção serão eleitos, em processo eleitoral único, trienalrnente, de

conformidade com os dispositivos legais e determinações do presente Estatuto.
§ 1º - Não havendo previsão legal contrária, o mandato começa em 1º de janeiro do ano

subseqüente a eleição;
§ 2° - A reeleição independe de afastamento prévio.
Art. 38 - As eleições de que trata o artigo anterior, serão realizadas dentro do prazo máximo

de 60 (sessenta) dias e no mínimo 30 (trinta) dias que antecedem o termino dos mandatos
vigentes.
Art. 39 - Será garantida por todos os meios democráticos, a lisura dos pleitos eleitorais,

assegurando-se condições de igualdade às chapas concorrentes, quando for

ocaso,

especialmente no que se refere a mesários e fiscais, tanto na coleta quanto na apuração de
votos.

SEÇÃO II
ELEITOR
Art. 40 - É eleitor todo associado que na data da eleição tiver:
a) mais de 06 (seis) meses de inscrição no quadro social;
b) quitado as mensalidades até 30 (trinta) dias antes da eleições;

e) estiver no gozo dos direitos sociais conferidos neste Estatuto.
Parágrafo único - É assegurado o direito de voto ao aposentado, bem corno ao desempregado

no máximo há 03 (três) meses, mediante comprovação de sua aposentadoria ou do desemprego,
desde que tenha sido sócio do Sindicato, pelo menos 06 (seis) meses antes de sua
aposentadoria ou desemprego.

SEÇÃO III
CANDIDATURAS, INELEGIBILIDADES.
A"rt. 41 - Poderá ser candidato o associado que, na data da realização da eleição em primeiro

escrutínio, tiver mais de 02 (dois) anos de inscrição no quadro social do Sindicato e estar em

\
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dia com as mensalidades sindicais até 90 (noventa) d ias antes da eleição, respeitada a
publicação do Edital de convocação da Assembléia Eleitoral.
Art. 42 - Será inelegível, bem como fica impedido de permanecer no exercício de cargos

eletivo, os associados;
a) que não tiverem definitivamente aprovadas as suas contas em função de exercícios

em cargos de administração sindical;
b) que houverem lesado patrimônio de qualquer entidade sindica l
e) que não tiverem pelo menos 03 (três) anos de exercício da profissão comprovados

em carte ira, certidão funcional ou assemelhada e/ou comprovante de reco lhimento
previdenciário.

SEÇÃO IV
CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES
Art. 43 - As eleições serão convocadas, por edital, com antecedência máxima de 120 ( cento e

vinte) dias e mínima de 30 (trinta) dias contados da data de relização do pleito.
§ tº - Cópia do edital a que se refere este artigo devera ser afixada na sede do Sidicato,

subsedes e nos principais locais de trabalho.
§ 2º - O edital de convocação das eleições deverá conter obrigatoriamente:
a) data. horário e local de votação;
b) prazo para registro de chapas de funcionamento da Secretaria;

e) datas, horários e locais das segunda e terceira votações, caso não seja atingido o
quorum na primeira e segunda, bem como da nova eleição caso de empate entre as
chapas mais votadas.
A rt. 44 - No mesmo mencionado no artigo anterior deverá ser publicado aviso resumido do

edital.
§ 1° - Para assegurar a mais ampla divulgação das eleições, o aviso resumido será publ icado,

pelo menos uma vez. em jornal de grande circulação da cidade de Brasília ou Diário Oficial do
Distrito Federal;
§ 2° - O aviso resumido do Edital deverá conter.
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a) nome do Sindicato em destaque;

b) prazo para registro de chapas e horários de funcionamento da Secretária;
e) datas, horários e locais de votação;
d) referência aos principais locais onde se encontram afixados os Editais

SEÇÃO V
COMPOSIÇÃO E FORMAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 45 - O processo Eleitoral será coordenado e conduzido por uma Comissão Eleitoral será
coordenado e conduzido por uma Comissão Eleitoral composta de 03 (três) associados que
terá toda autonom ia sobre suas decisões, eleitos em Assembléia Geral, e terá um representante
de cada chapa registrada.

§ 1° - A indicação de um representante de cada chapa para compor a Comissão Eleitoral, farse-á em um dia após o encerramento do prazo para registro de chapas.

§ 2º - As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria simples de voto.
§ 3° - A Assembléia Geral de que trata este artigo será realizada em até 40 (quarenta) dias da
das eleições. podendo a comissão ser escolhida pela Diretoria e ser referendada, ou não, pela
assembléia.

§ 4° - Ocorrendo empate na votação e na ausência da outra forma de solução a Comissão
Eleitoral poderá submeter a questão às apreciação da Assembléia geral Permanente.

§ 5° - O mandato da Comissão Eleitoral extinguir-se-á com a posse da nova di retoria eleita.

SEÇÃO VI
DOS PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE CHAPAS
Art. 46 - O prazo para registro de chapas será de até 10 (dez) dias corridos, excluindo-se a
contagem do dia em que começar e contando o último dia de inscrição, que deve ser feito em
até 30 (trinta) dias que antecedem a realização das eleições.

§ 1° - O registro de chapas far-se-á junto à Comissão Eleitoral que fornecerá, imediatamente,
recibo da documentação apresentada.
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§ 2º - Para efeito do disposto neste artigo, a Comissão Eleitoral manterá uma secretaria,

durante o período dedicado a registro de chapas, com expediente mínimo de 08 (oito) horas
diárias onde permanecerá pessoa habilitada para atender aos interessados, prestar informações
concernentes ao processo eleitoral, receber documentação, fornecer recibos, etc.
§ 3º - O requerimento de registro de chapas, assinado por qualquer dos candidatos que a

integram, será endereçados à Comissão Eleitoral, em duas vias e instruído com os seguintes
documentos:
a) ficha de qualificação do candidato em 02(duas) vias assinadas pelo próprio
candidato;
b) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social, onde constem a

qualificação civil, verso e anverso e os contratos que comprovem o tempo de
exercício profissional ou declaração de órgão público no qual labore.
Art. 47 - Será recusado o registro da chapa, que não apresentar no mínimo 2/3 dos candidatos

da Diretoria entre efetivos, com até dois suplentes para toda a Diretoria e do Conselho Fiscal.
Parágrafo Único - verificando-se irregularidade na documentação apresentada, a comissão

Eleitoral notificará o interessado para que promova a correção no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de recusa de seu registro.
Art. 48 -

no encerramento do prazo para registro de chapas, a Comissão Eleitoral

providenciará, em até 05 (cinco) dias, a lavratura da ata correspondente, consignando em
ordem numérica de inscrição, todas as chapas e os nomes dos candidatos efetivos e suplentes
entregando cópia aos representantes das chapas inscritas.
Parágrafo Único - Neste mesmo prazo cada chapa registrada indicará um associado para

fazer parte da Comissão Eleitoral.
Art. 49 - Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de chapa, a Comissão Eleitoral,

dentro de 48 (quarenta e oito) horas providenciará nova convocação de eleição.
Art. 50 - Após término do prazo para registro de chapas a Comissão Eleitoral fornecerá no

prazo de 10 (dez) dias, a relação de associados para cada chapa registrada, desde que requerida
por escrito.
Art. 51 - A relação dos associados em condições de votar será elaborada até 1O (dez) dias

antes da data da eleição, e será no mesmo prazo afixado em local de fácil acesso na sede do

~
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Sindicato para consulta de todos os interessados e fornecida a um representante de cada chapa
registrada, mediante requerimento à Comissão Eleitoral.

SEÇÃO VII
IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS
Art. 52 - O prazo de impugnação de candidatura é de 05 (cinco) dias contados da publicação
da relação nominal das chapas registradas.
§ 1º - A impugnação, que somente poderá proposta através de requerimento fundamentado,

dirigido à Comissão Eleitoral e entregue contra-recibo, na Secretaria, por associados em pleno
gozo de seus direitos sindicais.

§ 2° - No encerramento do prazo de impugnação lavrar-se-á competente termo de
encerramento em que serão consignadas as impugnações propostas, destacando-se
nominalmente, os impugnantes e os candidatos impugnados.
§ 3° - Cientificado oficialmente, em 48 (quarenta e oito) horas, o candidato impugnado terá

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar suas contra razões, instruído o processo, a Comissão
eleitoral decidirá sobre a procedência ou não da impugnação até 15 (quinze) dias antes da
realização das eleições.
§ 4º - Decidindo pelo acolhimento de impugnação, a Comissão Eleitoral providenciará, no

prazo máximo de 24 (horas):
a) Afixação da decisão no quadro de avisos para conhecimento de todos os
interessados;
b} Notificação ao integrante impugnado e ao encabeçador da chapa que integra o

impugnado.
§ 5° - Julgada improcedente a impugnação, o candidato impugnado concorrerá às eleições; se

procedente, não concorrerá.
§ 6° - A chapa da qual fizerem parte os impugnados, por decisão da Comissão Eleitoral,

poderá concorrer às eleições, desde que mantenha 2/3 (dois terços) dos demais candidatos
efetivos e suplentes.
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SEÇÃO VIII
VOTO SECRETO

Art. 53 - O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providencias:
a) uso de cédula única contendo todas as chapas registradas:
b) isolamento do eleitor em cabine indevassável para o ato de votar;

e) verificação da autenticidade da cédula única rubrica à vista dos membros da mesa

coletora.

d) emprego de uma urna que assegure a inviolabilidade do voto.
Art. 54 - A cédula única, contendo todas as chapas registradas, será confeccionada em papel

branco, opaco e pouco absorvente com tipos uniformes.

§ 1° - A cédula única, deverá ser confeccionada de maneira tal que dobrada, resguarde o sigilo
do voto sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-lo.
§ 2º - As chapas registradas deverão ser numeradas seguidamente, a partir do número 1 (um)
obedecendo a ordem de registro.
§ 3° - As cédulas conterão os nomes dos candidatos efetivos e suplentes.

SEÇÃO IX
COMPOSIÇÃO DAS MESAS COLETORAS
Art. 55 - As mesas coletoras de votos funcionarão sob a exclusiva responsabilidade de um

coordenador e mesários indicados, partidariamente pelas chapas concorrentes, designados pela . ·
Comissão Eleitoral, até 1O (dez) dias antes da eleição.

§ 1° - Cada chapa concorrente fornecerá à Comissão Eleitoral, nomes de pessoas idôneas para
composição das mesas coletoras, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à
data da realização de eleição.
§ 2º - Poderão ser instaladas mesas coletoras, além da sede social, nas delegacias sind icais, nos
locais de trabalho e mesas coletoras itinerantes que percorrerão itinerário preestabelecido, a
juízo da comissão eleitoral.
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§ 3° - Os trabalhos de cada mesa coletora poderão ser acompanhados por fiscal designado
pelos candidatos escolhidos entre os associados, na proporção de OI (um) fiscal por chapa
registrada.
Art. 56 - Não poderão ser nomeados membros das mesas coletoras:
a) os candidatos, seus cônjuges e parentes, ainda que por afinidade, até segundo grau,

inclusive.
b) os membros da administração do sindicato.
Art. 57 - Os mesários substituirão o coordenador da mesa coletora de modo que haja sempre

quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral.
§ lº - Todos os membros da mesa coletora deverão estar presentes no ato de abertura, durante
e no encerramento da votação, salvo motivo de força maior registrada em Ata.
§ 2º - Não comparecendo o coordenador da mesa coletora até 15 (quinze) minutos antes da
hora determinada para o inicio da votação, assumirá a coordenação o primeiro mesário e, na
falta ou impedimento, o segundo mesário e assim sucessivamente.
§ 3º - As chapas concorrentes poderão designar naquele momento, dentre as pessoas presentes,
e observados os impedimentos no artigo anterior, os membros que forem necessários para
completarem a mesa.

SEÇÃO X
COLETA DE VOTOS

Art. 58 - Somente poderão permanecer no recinto da mesa coletora os seus membros, os

fiscais designados e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor.
Parágrafo Único - Nenhuma pessoa estranha à direção da mesa coletora poderá intervir no

seu funcionamento durante os trabalhos de votação.
Art. 59 - Nenhuma pessoa estranha à direção da mesa coletora poderá intervir no seu

funcionamento durante os trabalhos de votação.
Art. 60 - Os trabalhos eleitorais da mesa coletora terão a duração mínima de 06 (seis) horas

contínuas, observadas sempre as horas de inicio e de encerramento previstas no Edital de
Convocação.
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§ 1° - Os trabalhos de votação só poderão ser encerradas antecipadamente se já tiverem votado
todos os eleitores constantes da olha de votação.
Art. 61 - Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa, depois de
identificado, receberá a cédula única rubricada pelo coordenador e mesário e na cabine
indevassável, após assinar sua preferência, a dobrará, depositando-a, em seguida, na urna
colocada na mesa coletora, em seguida assinara a folha de votantes.

Parágrafo Único - Antes de depositar a cédula na urna, o leitor deverá exibir a parte
rubricada à mesa e aos fiscais, para que verifiquem, sem a tocar, se é a mesma que lhe foi
entregue. Se a cédula não for a mesma, o eleitor será convidado a voltar à cabine indevassável,
e a trazer o seu voto na cédula que recebeu. Se o eleitor não proceder conforme determinado,
não poderá votar, anotando-se a ocorrência na ata.
Art. 62 - Os eleitores cujos votos forem impugnados da lista de votantes, assinando lista
própria, votarão em separado.

Parágrafo Único - O voto em separado será tomado da seguinte forma:
a) os membros da mesa coletora entregarão ao eleitor sobrecarta apropriada, para que
ele, na presença da mesa, nela coloque a cédula que assinalou, colocando a
sobrecarta.

b) Os coordenadores da mesa coletora anotarão no verso da sobrecarta as razões da
medida, para posterior decisão do presidente da mesa apuradora.
Art. 63 - São válidos para identificação do eleitor qualquer um dos documentos abaixo:

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social
b) Carteira de Identidade;

c) Carteira de Identidade Profissional;
d) Carteira de Associado do Sindicato, desde que apresentado junto com o documento
com foto;

e) Carteira Funcional da Empresa, desde que tenha fotografia.
Art. 64 - A hora determinada no edital para encerramento da votação, havendo no recinto
eleitores a votar, serão convidados em voz alta a fazerem entrega aos mesários da mesa
coletora o documento de identificação, prosseguindo os trabalhos, até que vote o último eleitor.

Caso não haja mais eleitor a votar, serão im~

ente encerrados os tr;

os.
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§ 1° - Encerrados os trabalhos de votação a urna será lacrada, com aposição de tiras de papel

gomado, rubricadas pelos membros da mesa e pelos fiscais. As irmãs deve, ser lacradas
sempre que forem transportadas.
§ 2° - Em seguida. o coordenador fará lavrar ata, que será também assinada pelos mesários e

fiscais, registrando a data e horas do inicio e encerramento dos trabalhos, total de votantes e
dos associados em condições de votar, o número de votos em separado se os houver. bem
como resumidamente, os protestos apresentados. A seguir o coordenador da mesa coletora fará
entrega ao presidente da mesa apuradora, mediante recibo, de todo material utilizado durante a
votação.

SEÇÃO XI
MESA APURADORA DE VOTOS
Art. 65 - A sessão eleitoral de apuração será instalada na sede do Sindicato, ou em local

apropriado. imediatamente após o encerramento da votação sob responsabilidade da Comissão
Eleitoral, a qual receberá as atas de instalação e encerramento das mesas coletoras de votos. as
listas de votantes e as urnas devidamente lacradas rubricadas pelos mesários e fiscais.
§ 1° - A mesa apuradora de votos será composta de escrutinadores indicados em igual número.

pelas chapas concorrentes, ficando assegurado o acompanhamento dos trabalhos pelos fiscais
designados na proporção de um por chapa para cada mesa.
§ 2º - O presidente da mesa apuradora verificará pela lista de votantes, se o quorum previsto

no artigo foi atingido, procedendo, em caso afirmativo, a abertura das urnas uma de cada vez,
para contagem das cédulas de votação. Ao mesmo tempo procedrtá a leitura de cada uma das
atas das mesas coletoras correspondentes e decidirá, um a um, pela aputação ou não dos votos
tomados "em separado", a vista das razões que os determinaram, conforme se consignou nas
sobrecartas.
Art. 66 - Na contagem da cédula de cada urna, o Presidente verificará se o seu número

coincide com o da lista de votantes.
§ 1º - Se o número de cédulas for igual ou inferior ao de votantes que assinaram a respectiva

1ista. far-se-á apuração.
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§ 2º - Se o total de cédulas for superior ao da respectiva lista de votantes, proceder-se-á a
apuração, descontando-se os votos atribuídos à chapas mais votadas o número de votos em
excesso, desde que esse número seja inferior à diferença entre as duas chapas mais votada.
§ 3° - Se o excesso de cédulas for igual ou superior à diferença entre as duas chapas mais

votadas, a urna será anulada.
Art. 67 - Finda a apuração, o presidente da mesa apuradora proclamará eleita a chapa que

obtiver maioria simples dos votos em relação ao total dos votos apurados, e fará lavrar ata dos
trabalhos eleitorais,
§ 1° - A ata mencionará obrigatoriamente:

1. Dia e hora de abertura e do encerramento dos trabalhos;

2. Local ou locais em que funcionarem as mesas coletoras, com nomes dos
respectivos componentes;
3. Resultado de cada urna apurada. Especificando-se o número de votantes,

sobrecartas, cédulas apuradas, votos atribuídos a cada chapa registrada,
votos em branco e votos nulos;
4. Número total de eleitores que votaram;
5. Resultado geral da apuração;
6. Proclamação dos eleitores.

§ 2° - A ata geral de apuração será assinada pelo Presidente e demais membros da mesa

apuradora.
Art. 68 - se o número de votos da urna for superior a diferença entre as duas chapas mais

votadas, não haverá proclamação de nulos pela mesa apuradora, cabendo à Comissão Eleitoral. ·
realizar nova eleição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
Art. 69 - Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-ão novas eleições no

prazo de 15 (quinze) dias, limitada a eleição às chapas em questão.
Art. 70 - A fim de assegurar recontagem de votos, as cédulas apuradas permanecerão sob a

guarda do presidente da mesa apuradora até a proclamação final do resultado da eleição.
Art. 71 - A Comissão Eleitoral deverá comunicar por escrito, à Empresa ou Órgão

empregador, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a eleição, bem como a data da posse do
empregado.
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SEÇÃO XII
DA ANULAÇÃO E DA NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 72 - Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado nos termos deste

Estatuto, ficar comprovado:
a) que foi realizada em dia, hora e local diversos dos informados no edital de convocação

ou encerrada a coleta de votos todos os eleitores constantes da folha de votação.
b) que foi preterida qualquer das formalidades essenciais estabelecidas neste Estatuto;

e) que não foi cumprido qualquer dos prazos essenciais estabelecidos na lei e neste
Estatuto,
d) ocorrência de vício ou fraude que comprometa sua legitimidade, importado prejuízo a

qualquer candidato ou chapa concorrente.
Parágrafo Único - A anulação do voto não implicara anulação da urna em que a ocorrência

se verificar. De igual forma a anulação de urna não importará na anulação da eleição, salvo se
o número de votos anulará forma igual ao superior ao da diferença final entre as duas chapas
mais votadas.
Art. 73 - Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe tenha dado causa.
Art. 74 - Anuladas as eleições no Sindicato, outras serão convocadas no prazo máximo de 30

(trinta) dias a contar da publicação do despacho anulatório.

SEÇÃO XIII
DO MATERIAL ELEITORAL
Art. 75 - A Comissão Eleitoral incumbe zelar para que se mantenha organizado o Processo

Eleitoral, em duas vias, constituídas a primeira dos documentos originais, são peças essenciais
do Processo Eleitoral:
a) edital, folha de jornal, boletim do Sindicato que publicaram o aviso resumido da

convocação eleitoral;
b) cópias dos requerimentos dos registros de chapas e as respectivas fichas de

qualificação individual dos candidatos;
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e) exemplar do jornal que publicou a relação nominal das chapas registradas;
d) cópias dos expedientes relativos à composição das mesas eleitorais;
e) relação dos sócios em condições de votar;
f)

1istas de votação;

g) atas das seções eleitorais de votação e de apuração dos votos;
h) exemplar da cédula única de votação;
i)

cópias das impugnações e dos recursos e respectivas contra-razões;

j) comunicação oficial das decisões da Comissão Eleitoral;
k) ata da reunião de diretoria que elegeu o Presidente e distribuiu os demais cargos de

direção.
§ 1º - Não interpostos recursos e Processo Eleitoral será arquivado na secretaria do Sindicato,
podendo ser fornecidas cópias para qualquer associado mediante requerimento.

SEÇÃO XIV
DOS RECURSOS
Art. 76 - O prazo para interposição de recursos, será de 15 (quinze) dias contados da data
final da realização do pleito.

§ t º - Os recursos poderão ser propostos por qualquer associado em pleno gozo de seus
direitos sociais.
§ 2° Os recursos e os documentos de prova serão anexados cm duas vias, contra-recibo, na

Secretaria do Sindicato e juntados os originais à primeira via do Processo Eleitoral. A segunda
via de recurso e dos documentos entregues também contra-recibo 24 (vinte e quatro) horas, ao
decorrido que terá prazo 08 (oito) dias para oferecer contra-razões.
§ 3º - Findo o prazo estipulado e recebidas ou não as contra-razões do recorrido, a Comissão
Eleitoral decidirá antes do término do seu mandato.
Art. 77 - O recurso não suspenderá a posse dos eleitos, salvo se provido e comunicado o
Sindicato antes da posse.
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Parágrafo Único - Se o recurso versar sobre inelegibilidade de candidato eleito, o provimento
não implicará suspensão de posse dos demais, exceto se o número destes, for inferior são
número previsto no Art. 73 deste Estatuto.
Art. 78 - Os prazos constantes desta Seção serão computados excluídos o dia do começo e
incluído o dia do vencimento, que será prorrogado para o primeiro dia útil se o vencimento
cair em um sábado, domingo ou feriado.

CAPÍTULO X
DA GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
SEÇÃOI
DO ORÇAMENTO

Art. 79 - O Plano Orçamentário Anual, elaborado pela Secretaria de Finanças e aprovado pela
Diretoria, definirá a aplicação dos recursos disponíveis da entidade visando a realização dos
interesses da categoria farmacêutica e a sustentação de sua luta.
Art. 80 - A previsão de receitas e despesas, incluída no Plano Orçamentário Anual, conterá
obrigatoriedade as dotações especificas para o desenvolvimento das seguintes atividades
permanentes:
a) campanha salarial e negociações coletivas.
b) defesa da liberdade e autonomia sindicais.

e) divulgação das iniciativas do sindicato.
d) estruturação material da entidade;
e) utilização racional de seus recursos humanos.

Art. 81 - A dotação específica para a viabilidade da Campanha Salarial e Negociação
Coletiva abrangerá as despesas pertinentes:
a) realização de congressos. Encontros. Articulações regionais;
b) custeio dos processos de formação e informação da categoria e da opinião pública
mediante a utilização dos meios de comunicação próprios à abrangência da
divulgação dos eventos programados;
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e) locomoção, alojamento e alimentação dos representantes da categoria que venham
a participar dos eventos regularmente convocados no decorrer da Campanha
Salariale das atividades pertinentes à Negociação Coletiva:

d) formação de fundos para propiciar a mobilização da categoria e a sustentação de
suas lutas.

Art. 82 - A dotação específica pertinente à defesa da liberdade e autonomia sindicais
abrangerá o conjunto de iniciativas articuladas junto a entidades e grupos sociais, com o
objetivo de possibilitar a implantação de uma estrutura sindical autônoma em relação ao
Estado e às instituições.

Art. 83 - A dotação específica para a divulgação das iniciativas do Sindicato assegurará:
a) a manutenção do informativo farmacêutico;
b) a criação e manutenção periódica de jornais.

Art. 84 - A dotação orçamentária especifica para estruturação material da entidade abrangerá
o conjunto de meios destinados a efetivar a aquisição, as deliberações e definições
programáticas da categoria e do sistema diretivo do Sindicato.

Art. 85 - A dotação orçamentária específica para a utilização racional dos recursos humanos
abrangerá as despesas pertinentes à valorização, treinamento e aperfeiçoamento dos
funcionários pela entidade.

Art. 86 - O Plano Orçamentário Anual será aprovado pela Assembléia Geral especificamente
convocada para este fim.
§ 1º - O Plano Orçamentário Anual, após a aprovação prevista neste artigo, será publicado, em
resumo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da realização da respectiva Assembléia- ·
Geral que os aprovou, no órgão de imprensa oficial do DF ou Jornal de grande circulação ou
nos jornais e boletins do Sindicato.
§ 2º - As dotações orçamentárias que apresentarem insuficiências para o atendimento das
despesas. Ou não incluídas nos orçamentos correntes,

poderão ser ajustadas no fluxo de

gastos mediante a abertura de créditos adicionais solicitados pela Diretoria à Assembléia Geral,
cujos atos concessórios serão publicados até o último dia do exercício correspondente,
obedecida a mesma sistemática prevista no parágrafo anterior.
§ 3º - Os créditos adicionais classificam-se em:
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a) suplementares - os destinados a reforçar dotações alocadas no Plano Orçamentário

Anual;

b) especiais - os destinados a incluir dotações no orçamento a fim de fazer face às
despesas para as quais não se tenha consignado credito específico.
Art. 87 - Os Balanços Financeiro e Patrimonial serão submetidos a aprovação da Assembléia

Geral.

SEÇÃO II
DO PATRIMÔNIO
Art. 88 - O patrimônio da entidade constitui-se:
a) das contribuições devidas ao Sindicato pelos que participem da categoria

profissional em decorrência de forma legal ou cláusula inserida em Convenção
Coletiva de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho:

b) das mensalidades dos associados, na conformidade da deliberação de assembléia
Geral convocada especificamente para o fim de fixá-la;
e) dos bens e valores adquiridos e as rendas produzidas.

d) dos direitos e obrigações patrimoniais decorrentes da celebração de contratos;
e) das doações e dos legados;
t)

das multas e das rendas eventuais.

Art. 89 - Os bens móveis que constituem o patrimônio da entidade serão individualizados e

identificados através do meio próprio para possibilitar o controle do uso e conservação dos
mesmos.
Art. 90 - Para alienação, locação ou quitação de bens imóveis, o /sindicato realizará a

avaliação, cuja execução ficará a cargo de organização legalmente habilitada para este fim.
Parágrafo Único - A venda de bem imóvel dependerá de prévia aprovação da Assembléia

Geral da categoria. especialmente convocada para esse fim.
Art. 91 - O diligente, empregado ou associado da entidade sindical que prod uz dano

patrimonial. culposo ou doloso, responderá civil e criminalmente pelo ato lesivo.
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Art. 92 - Os bens patrimoniais do Sindicato não respondem por execuções resultantes de

multas eventualmente impostas à entidade, em razão de Dissídio Coletivo de Trabalho.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 93 - Eventuais alterações ao presente Estatuto, no todo ou em parte, podendo ser

procedidas, através de Assembléia, especialmente convocada para esse fim, desde que
aprovada por maioria simples dos associados quites com sua mensalidade.
Art. 94 - O presente Estatuto entrará em vigor nessa data.
Art. 95 - A atual diretoria terá um prazo de 60 (sessenta) dias contados dessa data para

se reorganizar na forma deste Estatuto.
Art. 96 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembléia Geral.

Ata de Aprovação Secretariada por CLAÚDIO MARQUES CHAVEIRO.

Brasília, 27 de julho de 2007.
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