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ESTATUTO 
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado de Alagoas SINTSEP-AL 

__________________________________________________________________ 
 

CAPÍTULO I – Da Constituição, Prerrogativas e Deveres 

        

Seção I – Da Constituição 

 

Art.1° – O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado de Alagoas – 

SINTSEP/AL, pessoa jurídica com direito privado, inscrito no CNPJ nº 24.472.086/0001-

13, registrado no Cartório do 4º Ofício de notas e 1º Registro de Títulos e Documentos de 

pessoas jurídicas de Maceió/AL , sob nº  6396634  11/08/2016– Averbado ao protocolo nº 

74484 em 01/06/2006, com base territorial neste Estado, fundado em Assembleia Geral 

realizada no dia 05 de outubro de 1989, com sede na rua Comendador Palmeira nº 674-  Ed. 

Edson Acioli Barreto -  Farol, Maceió-AL, CEP 570051-150,  com foro nesta cidade e 

duração indeterminada, sem fins econômicos, é constituído para fins de estudo, 

coordenação, proteção e representação legal dos Trabalhadores Públicos Federais, ativos, 

aposentados e pensionistas das administrações direta e indireta, fundações, autarquias, 

empresas públicas e estatais, associações e instituições que dependam de verbas públicas da 

União, inclusive aquelas provenientes de convênios, acordos e contratos para cargos de 

confiança e livre nomeação, no Estado de Alagoas, com exceção dos Servidores do quadro 

permanente do Ministério das Relações Exteriores, ativos, inativos e seus respectivos 

pensionistas, dos Servidores Públicos da Carreira de Planejamento e Orçamento do Poder 

Executivo Federal, ativos e aposentados, constituídas dos cargos de Analista e de Técnico 

de Planejamento e Orçamento, e categoria dos servidores integrantes do Plano de Carreiras 

e Cargos do Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada (IPEA) e de categoria que venha a 

sucedê-la. 

 

Art. 2° – Constituem finalidades perspícuas do SINTSEP/AL, a melhoria das condições de 

vida e de trabalho de seus representados, defender a independência e a autonomia da 

representação sindical e atuar na defesa e democratização das instituições brasileiras. 

 

Art. 3° - O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado de Alagoas 

representa os servidores e empregados públicos federais, ativos ou inativos, ainda que 

cedidos a órgãos da esfera estadual ou municipal, bem assim os seus pensionistas, com 

exceção dos Servidores do quadro permanente do Ministério das Relações Exteriores, 

ativos, inativos e seus respectivos pensionistas, e Servidores Públicos da Carreira de 

Planejamento e Orçamento do Poder Executivo Federal, ativos e aposentados, constituídas 

dos cargos de Analista e de Técnico de Planejamento e Orçamento, e categoria dos 

servidores integrantes do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto de Pesquisa Econômico 

Aplicada (IPEA) e de categoria que venha a sucedê-la. 

 

Seção II – Das Prerrogativas e Deveres 

Art. 4° - São prerrogativas e/ou deveres do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Federal no Estado de Alagoas – SINTSEP/AL:  
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I-  representar perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses individuais 

de seus associados:  

II-  celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho ou suscitar dissídios coletivos;  

III-  eleger representantes da categoria, na forma deste Estatuto;  

IV-  estabelecer mensalidades para o associado e contribuições excepcionais para toda a 

categoria representada, de acordo com as decisões tomadas em Assembleia Geral;  

V-  representar a categoria nos Congressos, Conferências e Encontros de qualquer âmbito e 

colaborar com órgãos técnicos e consultivos no estudo e solução dos problemas que se 

relacionem com a categoria; 

VI-  instalar Sub-sedes e/ou Delegacias Sindicais nas regiões de abrangência do Sindicato, 

em função das necessidades; 

VII-  buscar e manter a integração com as demais entidades profissionais para 

concretização da solidariedade social e da defesa dos interesses nacionais;  

VIII-  estimular a organização da categoria em cada local de trabalho; 

IX-  constituir serviços para a aprovação de atividades nos planos econômico, social e 

político; 

X-  colaborar com órgãos públicos, visando a consecução dos interesses dos trabalhadores 

em geral;  

XI-  filiar-se a outras organizações sindicais de interesse dos trabalhadores, mediante 

aprovação da Assembleia Geral;  

XII-  colaborar e defender a solidariedade entre os povos para a concretização da paz e do 

desenvolvimento em todo o mundo; 

XIII-  lutar pela defesa das liberdades individuais e coletivas, pelo respeito a justiça social e 

pelos direitos fundamentais do homem, estabelecendo estratégia de ação em função dessas 

conquistas; 

XIV- lutar contra todas as formas de opressão e exploração e prestar irrestrita solidariedade 

a luta dos trabalhadores de todo o mundo;  

XV-  zelar pelo cumprimento da Legislação, acordos e convenções coletivas de trabalho, 

sentenças normativas e similares, que assegurem direitos à categoria; 

XVI-  lutar, sempre pelo fortalecimento da consciência e organização sindicais;  

XVII- assegurar a inexistência de exercício de cargo eletivo cumulativo, com emprego 

remunerado pelo sindicato ou entidade de grau superior. 

CAPÍTULO II – Dos Direitos e Deveres dos Associados 

Seção I – Dos Direitos dos Associados 

 

Art. 5° - A todo o indivíduo que, por atividade e/ou vínculo empregatício, integre, ativa e 

inativamente, o serviço público federal da administração direta ou indireta, ou ainda, na 

condição de pensionista desses indivíduos, é garantido o direito de ser admitido no 
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Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado de Alagoas – 

SINTSEP/AL. 

 

Art. 6° - São direitos dos associados deste Sindicato:  

I-  utilizar todas as dependências pertencentes ao sindicato para atividades compreendidas 

neste Estatuto;  

II-  votar e ser votado nas eleições das representações do Sindicato, respeitadas as 

determinações deste Estatuto; 

III-  gozar dos serviços e benefícios proporcionados pelo Sindicato; 

IV-  requerer, através de abaixo-assinado, com um “quorum” mínimo de 5% (cinco por 

cento) dos sócios em dia com suas obrigações sindicais, e que pertençam a pelo menos 1/3 

(um terço) dos órgãos federais, que tenham associados à entidade, a convocação de uma 

Assembleia Geral Extraordinária, justificando-a devidamente;  

V-  participar com direito a voz e voto das Assembleias Gerais. Parágrafo único – aos 

pensionistas é garantido o direito de votar e ser votado. 

 

Art. 7° – Os associados não responderão nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações 

sociais assumidas pelo sindicato. 

 

Seção II – Dos Deveres dos Associados 
 

Art. 8° - São deveres dos associados:  

I-  exigir o cumprimento dos objetivos e determinações deste Estatuto, bem como o 

respeito, por parte da Diretoria, das decisões das Assembleias Gerais;  

II-  pagar as mensalidades no valor de 1% (um por cento) da remuneração bruta, bem como 

contribuições excepcionais fixadas em Assembleia Geral;  

III-  comparecer às reuniões e assembleias convocadas pelo Sindicato e acatar suas 

decisões;  

IV-  zelar pelo patrimônio e serviços do Sindicato cuidando de sua correta aplicação; e) 

bem desempenhar o cargo para que tenha sido investido e propagar a consciência sindical 

na categoria;  

V-  cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto. 

 

CAPÍTULO III – Das Penalidades 

 

Art. 9° – Os associados estão sujeitos às penalidades de advertência escrita, suspensão e 

eliminação do quadro de associados se descumprirem seus deveres, previstos neste 

Estatuto, ou decisões tomadas em Assembleias Gerais ou Congressos. 

Parágrafo 1º – Para conduzir o processo de apuração de infração cometida pelo associado, 

será constituída uma Comissão de Ética, composta de 02 (dois) diretores e 03 (três) 

associados, que recomendará ou não a aplicação de penalidades; 

Parágrafo 2º – O infrator poderá recorrer da penalidade aplicada à Assembleia Geral ou, 

em última instância, ao Congresso, respeitada a primeira reunião dessa instância, após o 

período de aplicação da pena; 

Parágrafo 3º – A apreciação da penalidade, sob pena de nulidade, deve ser precedida por 

audiência em que o associado poderá efetuar por escrito a sua defesa.  
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I-  O associado só poderá ser excluído por deliberação da Assembleia Geral ou por 

solicitação do próprio associado;  

II -  O associado que solicitar seu afastamento do quadro de sindicalizados, perderá, 

automaticamente, seus direitos;  

III - Ao associado “sub-judice”, afastado por motivo de saúde ou por demissão, fica 

assegurada assistência jurídica e trabalhista por um período de 24 (vinte e quatro) meses ou 

enquanto durar a questão na justiça;  

IV - O associado que tenha sido eliminado do quadro de sindicalizados poderá reingressar 

no Sindicato desde que se reabilite, a juízo da assembleia Geral, ou que liquide seus 

débitos, quando se tratar de atraso de pagamento das contribuições ou outros débitos 

contraídos junto ao Sindicato;  

V-  Na hipótese de readmissão, o associado não sofrerá prejuízo na contagem do tempo 

anterior à sindicalização. 

 

CAPÍTULO IV – Da Estrutura, Administração e Representação 

 

Art. 10 – O Sindicato é constituído e dirigido pelos seguintes órgãos: 

I- Congresso da categoria; 

II- Assembleia Geral da categoria; 

III- Conselho Deliberativo; 

IV- Diretoria Colegiada; 

V- Conselho Fiscal; 

VI- Representação ou Delegação Sindical; 

 

Seção I – Do Congresso da Categoria 

 

Art. 11 – O congresso é o fórum máximo de deliberação do Sindicato. Dele participam os 

delegados escolhidos pelos trabalhadores da categoria, em locais de trabalho, de acordo 

com o regimento do Congresso e na proporção do numero de trabalhadores na base. 

 

Art. 12 – O Regimento Interno do Congresso, que não poderá se contrapor ao presente 

ESTATUTO, será discutido e votado em uma Assembleia da categoria especialmente 

convocada para essa finalidade, que elegerá também uma comissão para auxiliar a diretoria 

na organização e nos encaminhamentos necessários. 

 

Art. 13 – Os delegados eleitos em conformidade com o Regimento do Congresso deverão 

enviar lista de presença e as atas das eleições com os nomes dos eleitos para a secretaria do 

Sindicato, através de oficio com a antecedência definida no Regimento. 

 

Art. 14 – Compete ao Congresso da Categoria: 

I- Avaliar a realidade da categoria e a situação política, econômica e social dos pais 

definir a linha de ação do Sindicato, bem como as suas relações intersindicais, e fixar o 

seu plano de lutas; 

II- Eleger a mesa diretora dos trabalhos entre os seus participantes;  

III- Apreciar e votar propostas de alterações estatutárias apresentadas; 

IV- Definir a carta de princípios da entidade e alterá-la sempre que necessário; 
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Art. 15 – O Congresso da categoria devera se reunir bianualmente em data e local 

determinados pelo Conselho Deliberativo ou pela diretoria colegiada da entidade, devendo 

a decisão ser referenciada pela Assembleia Geral. 

 

Art. 16 – O Congresso da categoria poderá ser convocado extraordinariamente nas 

seguintes condições: 

  I -  Pela sua própria iniciativa; 

II- Pela Assembleia Geral; 

III- Pelo Conselho Deliberativo; 

IV- Pela Diretoria Colegiada: 

V- Por abaixo-assinado de associados contendo 10% das assinaturas de sócios em dia 

com seus deveres sindicais. 

Parágrafo 1º- O Congresso Extraordinário só poderá tratar de assuntos para os quais foi 

convocado. 

Parágrafo 2º – O encaminhamento da convocação do Congresso ordinário ou 

extraordinário será feito pela diretoria do Sindicato. A Convocação deve ser a mais ampla 

possível, utilizando-se de todos os recursos de comunicação disponíveis na entidade, seus 

jornais e boletins, nos murais dos locais de trabalho e/ou publicação de Edital de 

Convocação em Jornal de grande circulação no Estado. 

 

Seção II – Das Assembleias Gerais da categoria 

 

Art. 17 – A Assembleia é soberana em todas as suas resoluções desde que não contrarie o 

presente estatuto e as deliberações do Congresso da categoria, devendo ser convocada por 

Edital publicado em veiculo de comunicação próprio do Sindicato e/ou em jornal de grande 

circulação no Estado, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, e máximo de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 18 – Compete às Assembleias Gerais ordinárias da categoria;  

I- Analisar e aprovar pauta de reivindicações, determinando plano de ação para as 

campanhas salariais na data-base; 

II- Definir o processo de instauração e renovação de acordos, convenções ou dissídios 

coletivos de trabalho; 

III- Aprovar o balanço financeiro, a previsão orçamentária e o balanço patrimonial do 

Sindicato; 

IV- Deliberar sobre a deflagração de movimento grevista; 

Parágrafo 1º – as Assembleias Gerais ordinárias ocorrerão no mínimo duas vezes ao ano, 

uma em cada semestre. 

Parágrafo 2º – as Assembleias Gerais ordinárias são convocadas pela Diretoria Colegiada 

do Sindicato. 

Parágrafo 3º– quando a Diretoria Colegiada não convocar a assembleia no prazo previsto, 

a convocação poderá ser feita: 

 I -      Pelo Conselho Deliberativo; 

II- Pelo Conselho Fiscal; 

III- Por abaixo-assinado de no mínimo 5% dos sócios, em dia com suas obrigações 

sindicais. 
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Art. 19 – As Assembleias extraordinárias ocorrerão quando se fizer necessário, podendo ser 

convocadas por qualquer das instâncias constantes dos parágrafos 2º e 3º do Art. 18. 

 

Art. 20 – Qualquer uma das assembleias gerais poderá deliberar sobre assuntos não 

constantes da convocatória, mediante decisão da maioria dos sócios presentes. 

 

Art. 21 – As Assembleias Gerais serão dirigidas pela Diretoria Colegiada e suas 

deliberações tomadas por maioria simples dos presentes. 

 

Art. 22 – O quorum será de 1/3 (um terço) dos sócios em primeira convocação e de 

qualquer número de sócios em Segunda convocação. 

Parágrafo único – A segunda convocação será efetuada ½ (meia) hora depois da primeira. 

 

Seção III – do Conselho Deliberativo 

 

Art. 23 – O Conselho Deliberativo constitui o órgão interno de deliberação política do 

SINTSEP/AL imediatamente inferior ao Congresso e Assembleias Gerais, não podendo, 

contudo, deliberar sobre matéria de competência exclusiva de cada instância definida por 

este Estatuto. 

 

Art. 24 – Compõe o Conselho Deliberativo: 

I- Os membros da Diretoria Colegiada (titulares e suplentes); 

II- Os membros do Conselho Fiscal (titulares e suplentes); 

 

Parágrafo 1º– O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente de dois em dois meses 

extraordinariamente, a qualquer tempo. 

Parágrafo 2º – Convocarão o Conselho Deliberativo: 

I- a maioria simples da Diretoria Colegiada; 

II- A maioria simples dos membros que o compreendem. 

 

Art. 25 – Compete ao Conselho Deliberativo: 

I- Definir as diretrizes políticas do Sindicato, respeitados os princípios e objetivos deste 

Estatuto e do Congresso; 

II- Apreciar as faltas cometidas pelos sócios e dar a matéria os encaminhamentos previstos 

do Estatuto; 

III- Propor a Assembleia Geral alterações neste Estatuto; 

IV- Elaborar proposta de regimento eleitoral do Sindicato a ser aprovado por Assembleia 

Geral; 

V- Cumprir e fazer cumprir este Estatuto; 

VI- Assessorar a Diretoria do Sindicato a elaboração do seu calendário anual de atividades; 

VII- Contribuir para a organização e encaminhamento de todas as campanhas definidas 

pelas instâncias da entidade. 

 

Seção IV – da Diretoria Colegiada 

 

Art. 26 – A Direção Colegiada é órgão de direção colegiada e reúne 28 (vinte e oito) 

associados eleitos pelo voto direto secreto de todos os associados em dia com seus deveres 
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sindicais para o mandato de quatro anos. Juntamente com os membros da diretoria 

colegiada serão eleitos suplentes, na proporção de um terço do total de efetivos das 

secretarias do Sindicato além de 01 (um) suplente para cada diretor do interior do Estado. 

Parágrafo 1º– Cada Secretaria do Sindicato terá dois membros titulares, sendo 01 (um) 

deles o Coordenador. 

Parágrafo 2º – Os suplentes deverão: 

I- Atuar no dia a dia do Sindicato a fim de se manterem inteirados dos problemas da 

entidade. 

II- Estar presente em todas as reuniões da Diretoria Colegiada, quando substituirão, com 

direito a voz e voto os diretores eventualmente ausentes. 

Parágrafo 3º – As substituições obedecerão a ordem que os suplentes ocuparam na chapa 

que concorreu à eleição. 

Parágrafo 4º – Se algum diretor solicitar licença por tempo determinado o primeiro 

suplente da lista deverá substituí-lo nesse período. 

Parágrafo 5º – Ocorrendo o mesmo com mais de um diretor, assumirá o segundo, terceiro 

e assim sucessivamente. 

Parágrafo 6º -  Se o afastamento ocorrer em caráter definitivo o(s) suplente(s) passará(ão) a 

titular(es). 

 

Art. 27 – Compõem a Diretoria Colegiada: 

I –Secretaria Geral; 

II - Secretaria de Assuntos Jurídicos; 

III – Secretaria de Imprensa e Divulgação; 

IV – Secretaria de Organização e Administração; 

V - Secretaria de Finanças; 

VI –Secretaria de Formação e Política Sindical; 

VII–Secretaria de Estudos e Pesquisas e Políticas Públicas; 

VIII-– Secretaria de Relações Externas; 

 IX  –Secretaria de Saúde do Trabalhador; 

X –Secretaria de Aposentados e Pensionistas; 

XI–Secretaria de Assuntos das Empresas Estatais; 

XII–Diretores do Interior do Estado, e; 

XIII–Secretaria Especial dos Direitos da Mulher e das Minorias. 

Parágrafo 1º – A Diretoria Colegiada em reunião extraordinária previamente convocada 

para esse fim, poderá, por decisão da maioria simples dos seus membros definir novos 

coordenadores para as Secretarias, ou modificar a composição das mesmas. 

Parágrafo 2º – Além desses cargos a Diretoria poderá criar núcleos internos na entidade 

para aglutinar os trabalhadores em função de suas especificidades, por áreas de trabalho , 

por assuntos de interesse, etc.  

 

Art. 28 – Na hipótese de renúncia coletiva dos membros da Diretoria do SINTSEP/AL esta 

será considerada destituída. 

Parágrafo Único - Na hipótese a que se refere o caput, o Conselho Deliberativo convocará 

imediatamente uma Assembleia Geral extraordinária para constituir uma comissão de 

associados, integrada por 7 (sete) sócios, que terá a incumbência de organizar as eleições 

sindicais num prazo máximo de 60 (sessenta) dias. A comissão de que trata este parágrafo 

deverá também gerir as atividades essenciais do Sindicato neste período. 
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Art. 29 – À Diretoria Colegiada compete: 

I- Representar o Sindicato e defender os interesses das categorias perante os órgãos 

públicos; 

II- Administrar o Sindicato de acordo com o presente Estatuto; 

III- Participar com direito a voz das reuniões do Conselho Deliberativo; 

IV- Executar as diretrizes políticas estabelecidas pelo Congresso pela assembleia geral e 

pelo Conselho Deliberativo; 

V- Elaborar o programa de trabalho do Sindicato, especificando as atividades de cada 

secretaria e compatibilizando os interesses gerais e específicos da categoria em cada 

órgão ou ramo de atividade, respeitados os princípios e objetos deste Estatuto; 

VI- Cumprir e fazer cumprir as deliberações da categoria em todas as instâncias; 

VII- Gerir o patrimônio do Sindicato, garantindo a sua utilização, para o cumprimento 

das deliberações da categoria e das determinações desse Estatuto; 

VIII- Analisar os balanços financeiros apresentados pela Secretaria de Finanças; 

IX- Representar o Sindicato no estabelecimento de negociação e dissídios coletivos; 

X- Admitir, demitir e administrar o pessoal empregado; 

XI- Garantir a filiação de qualquer integrante da categoria sem nenhuma distinção, 

observando este Estatuto. 

XII- Convocar o Congresso da categoria. 

 

Art. 30 – A Diretoria Colegiada reunir-se-á em caráter ordinário mensalmente e em caráter 

extraordinário quando necessário. 

 

Art. 31º – As deliberações da Diretoria Colegiada serão tomadas por maioria simples de 

seus membros. 

 

Art. 32 – Aos coordenadores, conjuntamente, caberá a representação ativa e passiva e 

extrajudicial da Entidade. Os atos jurídicos terão validade, desde que firmados 

conjuntamente, no mínimo, pelo coordenador da Secretaria de Assuntos Jurídicos e pelo 

coordenador da Secretaria Geral. 

Parágrafo 1º – A representação em audiência judiciais, poderá ser exercida 

individualmente por qualquer um dos coordenadores que componham as secretarias de 

Assuntos Jurídicos, de Organização e Administração e de Finanças. 

Parágrafo 2º – A representação junto aos estabelecimentos de crédito e bancários, restrita à 

assinatura de cheques e demais títulos de crédito, deverá ser exercida conjuntamente pelos 

coordenadores da Secretaria de Organização e Administração e Secretaria de Finanças e, na 

falta ou impedimentos destes, pelos demais membros dessas secretarias. 

 

Art. 33 – À Coordenação da Secretaria Geral compete: 

I- Acompanhar e supervisionar todas as atividades das Secretarias; 

II- Analisar e discutir propostas de atividades das Secretarias; 

III- Monitorar, subsidiar e orientar os trabalhos das Secretarias; 

IV- Cumprir as decisões da Diretoria Colegiada; 

V- Cumprir e fazer cumprir este Estatuto. 

 

Art. 34 – À Secretaria de Assuntos Jurídicos compete: 
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I- Cuidar dos andamentos dos assuntos jurídicos de interesse da categoria, conjuntamente 

com os advogados e ad referendum da Diretoria Colegiada; 

II- Implementar as atividades da Secretaria; 

III- Elaborar e submeter a deliberação da Diretoria Colegiada suas propostas de trabalho; 

IV- Encaminhar à Coordenação da Secretaria Geral, mensalmente, relatório por escrito das 

atividades desenvolvidas pela Secretaria para a devida avaliação do colegiado e 

posterior divulgação. 

 

Art. 35 – À Secretaria de Imprensa e Divulgação compete: 

I- Divulgar todas as resoluções das instâncias deliberativas e da Diretoria Colegiada do 

Sindicato; 

II- Manter amplo contato com órgãos da comunicação de massa e com a comunidade; 

III- Manter informativos para a categoria; 

IV- Desenvolver o trabalho de propaganda, marketing, arte e publicidade; 

V- Implementação das atividades da Secretaria; 

VI- Elaborar e submeter a deliberação a Diretoria Colegiada suas propostas de trabalho; 

VII- Autorizar o Sindicato a registrar e editar publicações de sua autoria; 

 

Art. 36 – À Secretaria de Organização e Administração compete: 

I- Zelar pelo patrimônio e pelo funcionamento do Sindicato; 

II- Ter sob seu comando e responsabilidade setores de patrimônio e almoxarifado, recursos 

humanos e informática da entidade; 

III- Correlacionar sua Secretaria à Secretaria de Finanças, adotando procedimentos 

contábeis e de tesouraria estabelecidos pela última; 

IV- Propor e coordenar elaboração do balanço patrimonial a ser aprovado pela Diretoria, 

Conselho Fiscal e Assembleia Geral; 

V- Coordenar e controlar a utilização e circulação de material, em todos os órgãos e 

departamentos do Sindicato; 

VI- Coordenar a utilização de prédios, veículos e outros bens e instalações do Sindicato; 

VII- Executar a política de pessoal definida pela Diretoria Colegiada sobre o 

funcionamento da administração e organização do Sindicato; 

VIII- Apresentar relatório à Diretoria Colegiada sobre o funcionamento da administração 

do Sindicato; 

IX- Apresentar, para deliberação da Diretoria Colegiada, as demissões e admissões de 

funcionários; 

X- Zelar pelo bom relacionamento entre os funcionários e diretores e pelo funcionamento 

eficaz da máquina sindical; 

XI- Coordenar a divulgação das Assembleias; 

XII- Coordenar a divulgação de Reuniões Plenárias das diversas instâncias do Sindicato; 

XIII- Manter atualizada a correspondência do Sindicato; 

XIV- Organizar a memória do Sindicato e realizar pesquisas, levantamentos, análises e 

arquivamento de dados; 

XV- Assinar cheques e outros títulos, juntamente com a Secretaria de Finanças; 

XVI- Implementar as atividades da Secretaria; 

XVII- Elaborar e submeter a deliberação à Diretoria Colegiada suas propostas de trabalho; 
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XVIII- Encaminhar à Coordenação da Secretaria Geral, mensalmente, relatório por escrito 

das atividades desenvolvidas pela Secretaria para a devida avaliação da colegiada e 

posterior divulgação; 

 

Art. 37 – À Secretaria de Finanças compete: 

I- Zelar pelas finanças do Sindicato; 

II- Ter sob o seu comando a responsabilidade os setores de tesouraria e contabilidade do 

Sindicato; 

III- Propor e coordenar a elaboração e execução do plano orçamentário anual, bem como as 

alterações a serem aprovadas pela Diretoria Colegiada; 

IV- Elaborar relatórios e análises sobre a situação financeira do Sindicato; 

V- Elaborar o Balanço Financeiro Anual que será submetido a aprovação da Diretoria 

Fiscal e da Assembleia Geral e, após aprovação, encaminhado para publicação no órgão 

de comunicação oficial do Sindicato; 

VI- Assinar com o Coordenador da Secretaria de Organização e Administração os cheques e 

demais títulos de crédito; 

VII- Ter sob sua responsabilidade a guarda e fiscalização dos valores e numerários do 

Sindicato; a guarda e fiscalização dos documentos, contratos, e convênios atinentes a 

sua pasta; a adoção de providências necessárias para impedir a corrosão inflacionária e 

deterioração do numerário e de contribuições de qualquer natureza, inclusive doações e 

legados; 

VIII- Implementar as atividades da Secretaria; 

IX- Elaborar e submeter a deliberação à Diretoria Colegiada suas propostas de trabalho; 

X- Encaminhar à Coordenação da Secretaria Geral, mensalmente, relatório por escrito das 

atividades desenvolvidas pela Secretaria para a devida avaliação da colegiada e 

posterior divulgação. 

 

Art. 38 – À Secretaria de Formação e Política Sindical compete: 

I- Buscar a implementação da política sindical definida nos princípios e objetivos do 

Sindicato; 

II- Elaborar propostas de programas de formação sindical da categoria; 

III- Coordenação e elaboração de cartilhas e outras publicações que visem a formação 

sindical constante da categoria; 

IV- Propor à Diretoria promoção de palestra, debate e seminários de formação sindical da 

categoria; 

V- Planejar, implantar e acompanhar as atividades de sindicalização nos diversos locais de 

trabalho; 

VI- Elaborar e desenvolver campanhas de sindicalização; 

VII- Acompanhar e assessorar a criação e organização dos Núcleos de Base do 

Sindicato; 

VIII- Implementar as atividades da Secretaria; 

IX- Elaborar e submeter a deliberação à Diretoria Colegiada suas propostas de trabalho; 

X- Encaminhar à Coordenação da Secretaria Geral, mensalmente, relatório por escrito das 

atividades desenvolvidas pela Secretaria para a devida avaliação da colegiada e 

posterior divulgação. 

 

Art. 39 – À Secretaria de Estudos, Pesquisas e Políticas Públicas compete: 
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I- Promover estudos e pesquisas sobre temas a realidade sindical; 

II- Difundir, através de publicações e outros meios, seus estudos e pesquisas; 

III- Promover intercâmbio de cooperação técnica com organismo de pesquisa; 

IV- Manter inter-relacionamento com entidades e organizações de assessoria e trabalho 

sobre assuntos sócio-econômicos, para subsidiar, com seus dados, informações à 

Diretoria. 

V- Manter arquivo atualizado sobre legislação de Política e Administração Pública; 

VI- Propor à Diretoria Colegiada a promoção de debate sobre o papel do Estado, Políticas 

Públicas e Gestão, Reforma Administrativa do Estado no sentido de desenvolver a 

consciência crítica da categoria. 

VII- Sistematizar as informações sobre as negociações coletivas desenvolvidas a nível 

nacional e regional por categoria; 

VIII- Propor à Diretoria Colegiada, política de negociação das pautas de reivindicações da 

categoria, em todas as suas instâncias; 

IX- Implementar as atividades da Secretaria; 

X- Elaborar e submeter a deliberação à Diretoria Colegiada suas propostas de trabalho; 

XI- Encaminhar à Coordenação da Secretaria Geral, mensalmente, relatório por escrito das 

atividades desenvolvidas pela Secretaria para a devida avaliação da colegiada e 

posterior divulgação. 

 

Art. 40 – À Secretaria de Relações Externas compete: 

I- Estabelecer a coordenação a relação do SINTSEP/AL, com as organizações e entidades 

da sociedade civil, dentro dos princípios definidos do Estatuto. 

II- Orientar e assistir a Diretoria Colegiada nos assuntos relacionados e outras entidades 

sindicais; 

III- Manter articulação com os diversos setores da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, em matérias do interesse da categoria; 

IV- Apresentar à Diretoria projetos de Lei de interesse da categoria. 

V- Manter a Diretoria atualizada sobre as matérias de interesse da categoria em tramitação 

no Senado Federal e Câmara dos Deputados; 

VI- Manter-se atualizada sobre as publicações do Diário Oficial da União, organizando suas 

informações, para utilização da Diretoria e núcleos de base; 

VII- Manter interação com entidades intersindicais de apoio parlamentar; 

VIII- Implementar as atividades da Secretaria; 

IX- Elaborar e submeter a deliberação à Diretoria Colegiada suas propostas de trabalho; 

X- Encaminhar à Coordenação da Secretaria Geral, mensalmente, relatório por escrito das 

atividades desenvolvidas pela Secretaria para a devida avaliação da colegiada e 

posterior divulgação.  

 

Art. 41 – A Secretaria de Saúde do Trabalhador compete; 

I- Promover a criação de comissões de saúde do trabalhador nos locais de trabalho e 

discutir e implementar ações relacionadas com a saúde do trabalhador, doenças e 

acidentes de trabalho; 

II- Promover palestras, debates, seminários e cursos sobre saúde do trabalhador para os 

servidores e membros das comissões de saúde do trabalhador, dos locais de trabalho; 

III- Promover estudos e pesquisas sobre temas ligados à saúde do trabalhador; 

IV- Difundir, através de publicações, seus estudos e pesquisas; 
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V- Promover intercâmbio de cooperação técnica com organismo de pesquisas e assessoria 

na área de saúde do trabalhador; 

VI- Manter assinaturas de publicações especializadas sobre saúde do trabalhador, com o 

objetivo de subsidiar a Secretaria nos aspectos científicos, jurídicos, político, 

ideológicos; 

VII- Representar o Sindicato nos conselhos e órgãos públicos que discutam a política 

pública de saúde do trabalhador e problemas pertinentes a acidentes e doenças em 

locais de trabalho; 

VIII- Manter um banco de dados sobre as informações das condições de trabalho no 

Serviço Público e dos agentes degradadores da saúde do trabalhador a fim de 

possibilitar o acesso dessas informações aos servidores; 

IX- Promover o mapeamento de risco nos locais de trabalho, com finalidade de identificar a 

realidade sanitária e os agentes de risco de contaminação biológica, química e 

radiológica; 

X- Manter inter-relacionamento com outras entidades sindicais com a finalidade de trocar 

informações sobre saúde do trabalhador; 

XI- Manter arquivo atualizado sobre legislação de saúde do trabalhador; 

XII- Sistematizar as informações para fundamentação das reivindicações sobre as condições 

insalubres nos locais de trabalho; 

XIII- Elaborar e submeter a deliberação à Diretoria Colegiada das suas propostas de 

trabalho; 

XIV- Encaminhar à Coordenação da Secretaria Geral, mensalmente, relatório por escrito 

das atividades desenvolvidas pela secretaria para a devida avaliação da colegiada e 

posterior divulgação. 

 

Art.42 – À Secretaria da Aposentados e Pensionistas compete; 

I- Estabelecer e coordenar a relação do SINTSEP/AL com as organizações de aposentados 

e pensionistas, dentro dos princípios definidos neste Estatuto; 

II- Promover estudos e pesquisas sobre temas ligados aos aposentados e pensionistas; 

III- Manter arquivo atualizado sobre legislação de aposentados e pensionistas; 

IV- Propor à Diretoria Colegiada política sindical para os aposentados e pensionistas; 

V- Manter contatos com os aposentados e pensionistas através de circulares, de 

atendimento nas instalações do Sindicato e de reuniões, fóruns e assembleias; 

VI- Elaborar e submeter a deliberação à Diretoria Colegiada das suas propostas de 

trabalho; 

VII- Encaminhar à Coordenação da Secretaria Geral, mensalmente, relatório por escrito das 

atividades desenvolvidas pela secretaria para a devida avaliação da colegiada e 

posterior divulgação. 

 

Art. 43 – À Secretaria de Assuntos das Empresas Estatais compete; 

I- Coordenar todas as atividades que digam respeito a ação sindical junto às empresas 

estatais; 

II- Representar o Sindicato em reuniões, audiências, plenárias, negociações, etc., relativas 

a assuntos ligados aos trabalhadores das empresas estatais; 

III- Implementar as atividades da Secretaria; 

IV- Elaborar e submeter à Diretoria Colegiada suas propostas de trabalho; 
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V- Encaminhar à Coordenação da Secretaria Geral, mensalmente, relatório escrito das 

atividades desenvolvidas pela secretaria para a devida avaliação da colegiada e 

posterior divulgação. 

 

Art. 44 – Aos Diretores do interior do Estado compete; 

I- Implementar e coordenar a política do Sindicato da sua região; 

II- Coordenar os representantes sindicais, os núcleos e delegacias sindicais na sua região; 

III- Participar das reuniões da diretoria colegiada, com direito a voz e voto; 

IV- Elaborar e submeter à Diretoria Colegiada suas propostas de trabalho; 

V- Encaminhar à Coordenação da Secretaria Geral, mensalmente, relatório escrito das 

atividades desenvolvidas na sua região, para a devida avaliação do colegiado e posterior 

divulgação. 

Parágrafo 1º – Os Diretores do interior do Estado, em número de 5 (cinco) titulares e 5 

(cinco) suplentes, serão eleitos juntamente com os demais membros da direção colegiada, 

na conformidade deste Estatuto. 

Parágrafo 2º – Cada Diretor do interior do Estado e seu respectivo suplente, representará a 

sua região, assim distribuídas; 

I-     Litoral; 

II-     Mata II; 

III-    Agreste; 

IV -    Baixo de São Francisco; e 

V -    Sertão. 

 

Art. 45 – Compete à Diretoria dos Direitos da Mulher e das Minorias: 

I-  Promover a criação de comissões para a análise da situação dos direitos da mulher e das 

minorias, especialmente no âmbito do Serviço Público Federal, bem assim, propor ações 

para se fazer cumprir os direitos não observados;  

II - Representar o Sindicato em reuniões, audiências, plenárias, negociações, etc, relativas a 

assuntos ligados à mulher e às minorias;  

III - Elaborar e submeter à Diretoria Colegiada suas propostas de trabalho. 

 

Seção V – Do Conselho Fiscal 

 

Art. 46 – O Conselho Fiscal é composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, 

eleitos juntamente com os membros da Diretoria Colegiada, na conformidade deste 

estatuto. 

 

Art. 47 – Ao Conselho Fiscal compete; 

I- Dar parecer sobre a previsão orçamentária anual, balanços financeiros e patrimonial, 

balancetes e retificação ou suplemento do orçamento; 

II- Examinar e fiscalizar as gestão financeira do Sindicato para emissão de competente 

parecer; 

III- Propor medidas que objetivem a melhor racionalização da situação financeira e 

patrimonial do Sindicato; 

IV- Participar com direito a voz e voto do Conselho deliberativo; 
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Art. 48 – O parecer sobre o plano orçamentário anual e sobre os balanços financeiros e 

patrimoniais do Sindicato, emitido pelo Conselho Fiscal, será submetido à aprovação da 

Assembleia Geral. 

 

Art. 49 – O Conselho fiscal reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, e, 

extraordinariamente, quando necessário, convocado pela maioria dos seus membros. 

 

 

 

 

Seção VI – Da Representação ou Delegação Sindical 

 

Art. 50 – Os Representantes Sindicais serão eleitos, em cada órgão e/ou local de trabalho 

vinculado ao SINTSEP/AL, por votação direta e secreta, pelos associados pertencentes ao 

órgão correspondente. 

 

Art. 51 – O número de Representantes Sindicais e respectivos suplentes será fixado 

adotando-se o seguinte critério:  

I - em órgão e/ou local de trabalho contendo até 100 (cem associados) será escolhido 1 

(um) Representantes ou Delegado Sindical;  

II - em órgão e/ou local de trabalho contendo 101 (cento e um ) a 300 (trezentos) 

associados, serão escolhidos até 2 (dois) Representantes ou Delegados Sindicais; c) em 

órgão e/ou local de trabalho contendo mais de 300 (trezentos) associados, serão escolhido 

até 3 (três) Representantes ou Delegados Sindicais; 

 

Art. 52 – Os Representantes sindicais e os respectivos suplentes terão igual mandato que a 

Diretoria Colegiada. 

 

Art. 53 – São atribuições do Representante Sindical:  

I- Colaborar com a Diretoria Colegiada na organização dos Trabalhadores Públicos 

Federais em seus respectivos órgãos e/ou local de trabalho; 

II- Colaborar com a Diretoria Colegiada na execução da Política Sindical, definida pelas 

instâncias do Sindicato; 

III- Reunir-se com a Diretoria Colegiada sempre que convocados. 

 

Art. 54 – Os representantes Sindicais, no exercício da sua representação, gozarão das 

mesmas prerrogativas que membros da Diretoria Colegiada, inclusive para fins de 

estabilidade provisória. 

 

Art. 55 – Poderão ser instaladas delegacias sindicais no interior do Estado, de acordo com 

as necessidades e condições do Sindicato, com o objetivo de promover ações do interesse 

dos seus associados. 

 

CAPÍTULO V – Do Processo Eleitoral 
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Art. 56 – As eleições para renovação da Diretoria Colegiada, dos Representantes Sindicais, 

do Conselho Fiscal e dos respectivos Suplentes, serão realizadas a cada 04 (quatro) anos 

pelo sistema de voto direto e escrutínio secreto, de conformidade com este Estatuto. 

Parágrafo Único – As eleições de que trata o Caput. Desde artigo devem ser realizadas 

dentro do prazo mínimo de 30 (trinta) dias do término dos que estiverem em exercício. 

 

Art. 57 – As eleições dos representantes sindicais nos órgãos e/ou locais de trabalho, serão 

realizadas a partir de 30 (trinta) dias após a posse da Diretoria Colegiada e Conselho Fiscal. 

 

Art. 58 – As eleições de que trata o artigo anterior serão dirigidas por uma Comissão 

composta de no máximo 05 (cinco) e no mínimo 03 (três) membros, escolhidos em 

Assembleia Geral, dos quais, a maioria deles, deverá ser de sócios do SINTSEP/AL, em 

pleno gozo dos direitos sindicais. 

 

Art. 59 – Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis e lhes caberá a realização das 

seguintes atividades: I – Convocar as eleições;  

II – Publicar o Edital de Convocação;  

III – Proceder o Registro de Chapas;  

IV – Determinar a confecção de cédulas únicas, das relações dos candidatos e das urnas;  

V – Convocar os representantes das chapas concorrentes até 15 (quinze) dias antes das 

eleições para indicação dos mesários e da mesa apuradora;  

VI – Receber e processar os recursos interpostos das eleições. 

Parágrafo único – À Comissão Eleitoral compete organizar o processo eleitoral com as 

seguintes peças:  

I – Edital de Convocação das Eleições; 

II – Boletim que publicou o Edital de Convocação;  

III – Requerimento de registro de chapas e ficha de qualificação dos candidatos;  

IV – Relação dos eleitores de cara urna, com cópias para as chapas concorrentes;  

V – Expedientes relativos a composição das mesas coletoras e apuradoras de votos;  

VI – Atas e folhas de votação de cada urna;  

VII – Protestos escritos, recursos e contrarrazões;  

VIII – Ata de apuração. 

 

Art.60 – As eleições serão convocadas por Edital publicado em boletim ou outro periódico 

informativo do Sindicato com antecedência máxima de 90 (noventa) dias e mínima de 60 

(sessenta) dias da data de sua realização. 

Parágrafo 1º – O Edital de convocação das eleições será obrigatoriamente afixado em 

local visível e de fácil acesso, na sede do Sindicato, nas Delegacias Sindicais e nos órgãos e 

locais de trabalho, podendo além disso ser divulgado na imprensa escrita, falada e 

televisada. 

Parágrafo 2º– O Edital mencionará dia, hora e locais do início e encerramento das 

votações, em primeira e segunda convocação, bem como o prazo de 20 (vinte) dias a partir 

de sua publicação e da sua afixação nos locais referidos no parágrafo anterior, para registro 

de chapas. 
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Art. 61 – Sob pena de perda de mandato por grave violação deste Estatuto, a Diretoria 

Colegiada do Sindicato fica obrigada a prestar à comissão Eleitoral toda a assistência 

administrativa e financeira indispensável à realização das eleições. 

 

 

 Seção  I - DO SIGILO DO VOTO 

 

Art. 62 – O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências: I – uso da 

cédula única contendo todas chapas registradas; II – isolamento do eleitor em cabines, 

indevassável para o ato de votar; III – verificação de autenticidade da cédula única à vista 

das rubricas dos membros da mesa coletora; IV – emprego de urnas que assegurem a 

inviolabilidade do voto. 

 

Seção II - DO DIREITO DE VOTAR E SER VOTADO 

 

Art. 63 - Tem direito a votar e ser votado, todo associado que: I – tiver mais de 6 (seis) 

meses de inscrição no quadro de sócios da entidade; II – estiver no gozo dos direitos 

sindicais nos termos deste Estatuto; III – tiver quitado a contribuição sindical até 

15(quinze) dias antes das eleições em primeira convocação. 

Parágrafo único – serão permitidas até 02 (duas) reeleições para o mesmo cargo da 

Diretoria Colegiada e Conselho Fiscal da entidade. 

 

Art. 64 – O requerimento de registro de chapa dirigindo à Comissão Eleitoral, poderá ser 

assinado por qualquer dos candidatos que a integram e deverá ser acompanhado de ficha de 

qualificação de cada candidato, com os seguintes dados: 

I – nome completo;  

II – filiação;  

III – data de nascimento; 

IV – naturalidade;  

V – estado civil;  

VI – número do CPF;  

VII – número da carteira de identidade e órgão expedidor;  

VIII – residência;  

IX – local de trabalho;  

X – cargo que ocupa na repartição; 

XI – cargo de direção ou representação sindical que exerce (se for o caso);  

XII – tempo de associado ao sindicato;  

XIII – assinatura do sindicalizado com o aceite do mesmo em participar da chapa. 

Parágrafo único – Só serão registradas as chapas que constem nomes para todos os cargos 

da Diretoria Colegiada e Conselho Fiscal, tanto titulares como suplentes e que na sua 

composição haja representatividade de nomes, de no mínimo 1/3 (um terço), das repartições 

públicas federais que tenham associados ao  SINTSEP/AL. 

 

Art. 65 – A Comissão Eleitoral no prazo de 24 (vinte e quatro) horas fornecerá ao 

requerente do registro comprovante do mesmo e comunicará por escrito, no mesmo prazo, 

às repartições ou empresas públicas federais, os registros da candidaturas dos seus 

funcionários. 
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Parágrafo 1º – A Comissão Eleitoral notificará o representante da chapa par corrigir 

eventuais erros ou falhas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Parágrafo 2º– Se em 48 (quarenta e oito) horas não for sanado o problema e houver 

encerrado o prazo de registro de candidaturas, a chapa em questão não será registrada. 

 

Art. 66 – Encerrado o prazo para registro de chapas a Comissão Eleitoral providenciará:  

I – a imediata lavratura da ata de registro mencionado as chapas registradas, com a 

numeração crescente de acordo com o sorteio realizado na presença dos concorrentes;  

II – dentro de 72 (setenta e duas) horas, a composição datilografada ou tipográfica da 

cédula única na qual deverá figurar, em ordem numérica, todas as chapas registradas, com 

os nomes dos respectivos candidatos efetivos e suplentes;  

III – dentro de 8 (oito) a publicação da cédula única através de meio de publicação do 

Sindicato. 

Parágrafo Único – O prazo para impugnação de candidaturas será de 5 (cinco) dias 

contados da ata de publicação das chapas. 

 

Art. 67 – Caberá recurso para a Assembleia Geral de qualquer decisão tomada pela 

Comissão Eleitoral durante todo o processo eleitoral, que contrarie direitos de candidatos 

como também caberá recurso ao poder judiciário competente. 

Parágrafo 1º – O prazo recursal será de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data do 

conhecimento da decisão da Comissão Eleitoral. 

Parágrafo 2º – Apresentado o recurso terá a Comissão Eleitoral o prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para convocar extraordinariamente a Assembleia Geral para apreciar e decidir 

sobre a questão. 

 

Secai III - DAS MESAS APURADORAS 

 

Art. 68 – As mesas coletoras serão constituídas de um presidente, dois Mesários e um 

Suplente, designados de acordo com as chapas concorrentes. 

Parágrafo 1 –  Havendo mais de uma chapa, os componentes dessas mesas coletoras serão 

indicados de forma que todas elas sejam contempladas de igual modo. 

Parágrafo 2– Até 15 (quinze) dias antes das eleições em primeira convocação, a Comissão 

Eleitoral reunirá as chapas concorrentes para fazer a indicação dos Mesários e da Mesa 

Apuradora. 

Parágrafo 3 – Não havendo acordo na indicação dos mesários a indicação será feita pela 

Comissão Eleitoral. 

 

Art. 69 – Serão instalas mesas coletoras na sede do sindicato, nas Delegacias Sindicais e 

nas repartições e empresas públicas federais que tenham sócios na entidade. 

Parágrafo Único – Poderão ter também mesas coletoras volantes, tantas quantas 

necessárias, a critério da Comissão eleitoral. 

 

Art..70 – Os membros das mesas coletoras poderão ser acompanhadas por fiscais, indicados 

pelas chapas, escolhidos entre os eleitores, na proporção de um fiscal para cada chapa. 

 

Art. 71 – Não poderão ser nomeados membros das mesas coletoras:  

I – os candidatos, seus conjugues e parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau; 
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II – os membros da Diretoria Colegiada e do Conselho Fiscal do Sindicato, os 

Representantes Sindicais efetivos e suplentes, e os membros da Comissão Eleitoral, bem 

como os cônjuges e parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau. 

 

Art. 72– Os mesários poderão substituir o presidente da mesa coletora, de modo que haja 

sempre quem responda pela ordem e regularidade do processo eleitoral. 

Parágrafo Único – poderá o mesário ou suplente que assumir a presidência da mesa, 

nomear, dentre as pessoas presentes e observando os impedimentos constantes do artigo 

anterior, os membros que forem necessários para contemplar a mesa coletora. 

 

 

 

 

Seção IV - DO MATERIAL DE VOTAÇÃO 

 

Art. 73 – A Comissão Eleitoral entregará ao presidente de cada mesa coletora o seguinte 

material:  

I – relação dos eleitores da mesa;  

II – folhas de votação dos eleitores da mesa; 

 III – folha de votação para votantes em separado;  

IV – uma urna vazia vedada pela comissão com tiras de papel gomado;  

V – cédulas únicas com as chapas concorrentes;  

VI – sobrecartas para votos em separado;  

VII – modelo de ata a ser lavrada pela mesa coletora;  

VIII – um exemplar deste estatuto; 

 IX – material de expediente necessário aos trabalhos de votação. 

 

Art. 74 – As relações dos eleitores das mesas serão organizadas em ordem alfabética. 

 

Art. 75 – Nas folhas de votação serão postas as assinaturas ou a impressão digital do 

polegar direito do eleitor analfabeto, ao lado do seu nome. 

 

Seção V- DA VOTAÇÃO 

 

Art. 76– No dia e local designado, 30 (trinta) minutos antes da hora do início da votação, os 

membros da mesa coletora verificarão se está em ordem o material para a votação, 

providenciando, o presidente, para que sejam supridas eventuais deficiências. 

 

Art. 77 – À hora fixada no edital e tendo considerado o recinto e o material em condições, o 

presidente da mesa coletora declarará iniciados os trabalhos de votação. 

 

Art. 78 – A votação terá duração mínima de 6 (seis) horas observadas sempre as horas de 

início e encerramento prevista no edital de convocação. 

Parágrafo Único – Os trabalhos de votação poderão ser encerrados antecipadamente se já 

tiverem votado todos os eleitores constantes da relação dos eleitores da mesa. 
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Art. 79 – Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de sua apresentação a mesa depois de 

identificação assinará a folha de votação, receberá a cédula única rubricada pelo presidente 

e mesários, e na cabine indevassável, após assinalar no retângulo próprio a chapa de sua 

preferência, a dobrará, depositando-a em seguida na urna colocada na mesa coletora. 

Parágrafo 1º - O eleitor analfabeto porá a impressão digital de seu polegar direito na folha 

de votação, assinando a seu rogo um dos mesários. 

Parágrafo 2º – Antes de depositar a cédula na urna o eleitor deverá exibir a parte rubricará 

á mesa coletora, para que esta verifique, sem tocar, se é a mesma que foi entregue ao 

eleitor. 

Parágrafo 3º – Se a cédula não for a mesma, o eleitor será convidado a votar a 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. 80 – O eleitor será admitido a votar, no caso de omissão do seu nome da relação dos 

eleitores da mesa desde que exiba comprovante de associado do Sindicato, no gozo dos 

seus direitos sindicais, sendo o seu voto tomado em separado. 

 

Art. 81 – A impugnação do voto, formulada pelos membros, fiscais, candidatos ou qualquer 

eleitor, será apresentada por escrito contendo os motivos da impugnação. 

 

Art. 82 – Os eleitores cujos votos forem impugnados e aqueles cujos nomes não constarem 

da lista de votantes, terão seus votos tomados em separados. 

Parágrafo único – O voto em separado será tomado da seguinte forma:  

I – O presidente da mesa coletora determinará que o eleitor assine a folha de votação em 

separado, ou nela ponha a impressão digital, se analfabeto;  

II – o presidente da mesa coletora entregará sobrecarta apropriada, para que, na presença da 

mesa, nela o eleitor coloque a cédula única que assinalou, a impugnação e do documento 

comprobatório da condição de associado no gozo dos seus direitos sindicais;  

III – o presidente da mesa coletora determinará que o eleitor feche a sobrecarta e a deposite 

na urna. 

 

Art. 83 – São documentos válidos para identificação do eleitor constantes da relação dos 

eleitores: 

 I – Carteira do associado do Sindicato;  

II – Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

III – Carteira de Identidade; IV – Titulo de Eleitor. 

 

Art. 84 – A hora determinada no edital para o encerramento da votação havendo no recinto 

eleitores aptos a votar, serão convidados em voz alta a fazerem a entrega ao presidente da 

mesa coletora os documentos de identificação, prosseguindo os trabalhos até que vote o 

último eleitor. 

Parágrafo 1º – Encerrados os trabalhos de votação a uma será lacrada com a aposição de 

tiras de papel gomado, rubricadas pelos membros da mesa e pelos fiscais. 

Parágrafo 2º – Em seguida o presidente fará lavrar a ata, que será também assinada pelos 

mesários e pelos fiscais que o desejarem, registrando local, data e os horários de início e 

encerramento da votação, o número de eleitores da mesa, o número de votantes que 
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constavam da relação dos eleitores, o número de votantes em separado, bem como os 

protestos apresentados por eleitores, candidatos ou fiscais. 

Parágrafo 3º – Assinada a ata, o Presidente da mesa coletora fará entrega ao Presidente da 

mesa apuradora, mediante recibo da urna e do material utilizado durante a votação. 

 

Seção VI - DA APURAÇÃO 

 

Art. 85 – A mesa apuradora será instalada na sede do Sindicato ou em outro local 

apropriado para esta finalidade, que será presidida por membro indicado em comum acordo 

entre as chapas registradas cabendo a cada chapa a indicação de um membro para fazer 

parte da apuração. 

Parágrafo 1º – Não havendo consenso na escolha do presidente da mesa apuradora será 

feito um sorteio entre os membros indicados pelas chapas concorrentes. 

Parágrafo 2º – Além da identificação de uma pessoa de cada chapa para fazer parte da 

mesa apuradora o seu presidente poderá escolher mais dois auxiliares de sua livre escolha 

para agilizar o processo da apuração. 

Parágrafo 3º – Até 15 (quinze) dias antes da eleição será feita a indicação da mesa 

apuradora e comunicado dentro de 72 (setenta e duas) horas aos membros indicados. 

Parágrafo 4º – Os membros da mesa apuradora serão escolhidos entre pessoas idôneas que 

desenvolva atividades no movimento sindical. 

 

Art. 86 – Após instalada a mesa apuradora de votos, usando as listas de votantes, se fará a 

verificação se participaram da votação mais de 30% (trinta por cento) dos eleitores aptos a 

votar, procedendo no caso afirmativo a abertura das urnas e apuração dos votos. 

Parágrafo Único – Os votos em separado, desde que decida sua apuração serão 

computados para efeito de “quorum”. 

 

Art. 87 – Não sendo obtido o “quorum” referido no artigo anterior, o Presidente da mesa 

apuradora encerrará a eleição, fará inutilizar as cédulas e sobrecartas, sem abri-las, 

notificando em seguida, à Comissão Eleitoral, para que esta convoque nova eleição nos 

termos do edital de convocação. 

 

Art. 88 – A nova eleição será válida se nela tomarem parte mais de 20% (vinte por cento) 

dos eleitores aptos a votar. 

Parágrafo Único – Só poderão participar da nova eleição, as chapas inscritas no primeiro 

pleito. 

 

Art. 89 – Não sendo atingido o “quorum” acima referido, presidente da mesa apuradora 

notificará mais uma vez a Comissão Eleitoral para que a mesma declare a vacância da 

administração a partir do término do mandato dos membros dos exercícios e convoque uma 

Assembleia Geral para indicar uma Junta Governativa que administrará o Sindicato durante 

120 (cento e vinte) dias, no máximo, e convocará novas eleições nesse prazo. 

 

Art. 90 – Atingindo o “quorum” exigindo por este Estatuto serão procedidas as aberturas 

das urnas. 
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Art. 91 – Aberta a urna, o Presidente verificará se o número de cédulas corresponde ao de 

volantes. 

Parágrafo 1º – Constatada a inviolabilidade da urna, o presidente verificará se o número de 

cédulas é igual ou inferior ao de votantes, e daí far-se-á a apuração dos votos. 

Parágrafo 2º – Se o número de cédulas for superior ao de votantes o presidente tomará as 

seguintes providências:  

I – Conferirá as rubricas dos membros da mesa coletora nas cédulas, anulando os votos das 

não rubricadas ou com rubricas diferentes. Desaparecendo a diferença, far-se-á a apuração 

dos votos constantes das cédulas devidamente rubricada; 

 II – Persistindo a diferença, o presidente procederá à recontagem do número de eleitores 

constantes da folha de votação e, caso seja constatado engano na contagem procedida pela 

mesa coletora, fará a apuração. 

Parágrafo 3º – Após tomadas as providências previstas no inciso I e II deste parágrafo, se 

o número de cédulas continuar superior ao de votantes, far-se-á a apuração dos votos, desde 

que não haja indícios de fraudes. 

Parágrafo 4º – Não será anulado o voto quando ficar caracterizado a intenção de voto do 

eleitor em sufragar uma das chapas concorrentes. 

 

Art. 92– Resolvida a apuração da urna, deverá o Presidente inicialmente:  

I – examinar as razões dos votos em separado, anulando os votos dos eleitores que não 

podiam votar; 

II – misturar as cédulas dos que podiam votar com as demais existentes na urna. 

 

Art. 93 – Apresentando a cédula única qualquer sinal, rasura ou identificar o eleitor, ou 

tendo este assinalado duas ou mais chapas, o voto será anulado. 

 

Art. 94 – Os trabalhos da mesa apuradora poderão ser acompanhados por fiscais designados 

pelos candidatos, ou por advogados por eles constituídos, na proporção de um fiscal ou 

advogados por cada chapa registrada. 

 

Art. 95– Os fiscais ou advogados poderão formular perante a mesa, qualquer protesto 

referente à apuração. 

 

Art. 96º – Finda a apuração, o presidente da mesa apuradora proclamará eleita a chapa que 

tiver obtido maioria simples de votos, em relação ao total de votos apurados quando se 

tratar de eleição em primeira ou segunda convocação.  

 

Art. 97 – Proclamado o resultado, o Presidente fará lavrar a ata da apuração, que 

mencionará obrigatoriamente:  

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

II – Resultado de cada urna apurada, especificando-se os números de votantes das folhas de 

votação em separado, cédulas apuradas, votos atribuídos a cada chapa, votos em branco e 

votos nulos:  

III – Número total dos eleitores que votaram;  

IV – Resultado geral da apuração;  

V – A chapa eleita;  

VI – Protestos apresentados ou ratificados por escrito, ou sua inexistência. 
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Parágrafo único – A ata será assinada pelo Presidente e seus auxiliares, bem como fiscais 

ou advogados que o desejarem. 

 

Art. 98 – Se o número de votos da urna anulada for igual ou superior a diferença entre as 

duas chapas mais votadas, não haverá proclamação de efeitos pela mesa apuradora devendo 

esta imediatamente comunicar o fato à Comissão Eleitoral que determinará nova votação 

para os eleitores da urna anulada, a ser realizada dentro de 15 (quinze) dias. 

 

Art. 99 – Em caso de empate entre as chapas mais votadas realizar-se-á nova votação em 

data fixada em edital e dentro de 30 (trinta) dias, a qual somente poderão concorrer as 

chapas em questão, assegurado o direito de voto exclusivamente aos habilitados no 

primeiro escrutínio. 

 Seção VI - DAS NULIDADES 

 

Art. 100 – Será nula a eleição quando:  

I – realizada em dia, hora e local diversos dos designados no Edital de convocação, 

encerrada antes da hora determinada, sem que haja votado todos os eleitores constantes da 

lista de votantes;  

II – realizada ou apurada perante mesa não constituída de acordo com o estabelecido neste 

Estatuto. 

 

Art. 101 – Será anulável a eleição quando ocorrer vício que comprometa a sua legitimidade, 

importando em prejuízo a qualquer candidato ou chapa registrada. 

Parágrafo único – A anulação do voto não implicará na da urna em que a ocorrência se 

verificou, nem a anulação da urna importará na da eleição, salvo se o número de votos da 

urna anulada for igual ou superior ao da diferença entre as duas chapas mais votadas. 

 

Art. 102 – Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe deu causa nem aproveitará ao 

seu responsável. 

 

Seção VII - DOS RECURSOS 

 

Art. 103 – Os recursos poderão ser interpostos por qualquer integrante da chapa registrada 

no prazo de 10 (dez) dias a contar das eleições.  

Parágrafo 1º – No dia seguinte ao término do prazo de que trata este artigo, a Comissão 

eleitoral enviará cópia dos recursos interpostos ao encabeçados da chapa vencedora, para 

apresentação de contra-razões no prazo de 10 (dez) dias. Terminado este prazo, com as 

contra-razões ou sem elas, a Comissão Eleitoral dará a sua decisão, cabendo recursos desta 

decisão ao Poder Judiciário competente. 

Parágrafo 2º – Na hipótese de recurso contra decisão que não proclamou chapa eleita, ao 

presidente da mesa apuradora caberá apresentar contra-razões.  

 

 

CAPITULO VI – Da Perda do Mandato 
 

Art. 104 – Os membros da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal e Representantes 

Sindicais, perderão seus mandatos nos seguintes casos: 
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I- Malversação ou dilapidação do patrimônio da entidade; 

II- Grave violação do cargo; 

III- Abandono de cargo; 

IV- Aceitação ou solicitação de transferência que importe no afastamento do exercício do 

cargo. 

Parágrafo 1º – Toda suspensão ou destituição de cargo administrativo, deverá ser 

precedida de notificação que assegure ao interessado o pleno direito de defesa, cabendo 

recurso na forma deste Estatuto.  

 

Art. 105 – Na hipótese de abandono de cargo, falecimento, perda do mandato, renúncia ou 

destituição de qualquer membro da Diretoria Colegiada ou Conselho fiscal, assumirá o 

cargo vacante o Suplente conforme prever o Estatuto.  

 

CAPÍTULO VII – Do Patrimônio e do Orçamento do Sindicato 

 

Seção I – Do Patrimônio e do orçamento do sindicato 

 

Art. 106 – Constitui patrimônio do Sindicato dos trabalhadores do Serviço Público Federal 

no Estado de Alagoas – SINTSEP/AL: 

I- as CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS;  

II- as DOAÇÕES e LEGADOS;  

III- os BENS e VALORES adquiridos e as RENDAS pelos mesmos produzidas;  

IV- os ALUGUEIS de IMÓVEIS e os juros de títulos e de depósitos; 

V- as MULTAS e OUTRAS RENDAS EVENTUAIS. 

 

Art. 107 – Os títulos de renda e os bens móveis só poderão ser alienados mediante 

permissão expressa da Assembleia Geral, que poderá ser realizada posteriormente à 

alienação, hipótese em que, quando não aprovada a alienação pela referida Assembleia 

Geral, deverá a Diretoria Colegiada arcar com os prejuízos que causar aos cofres do 

Sindicato, ainda que os diretores responsáveis pela alienação não estejam mais no exercício 

do cargo. 

Parágrafo 1º – A Assembleia Geral de autorização e vendas de imóveis só poderá ser 

instalada nas seguintes condições:  

I-  em primeira convocação, com a maioria absoluta 50+1 (cinqüenta por cento mais um) 

dos associados quites;  

II-  em segunda convocação, com qualquer número de associados quites. 

Parágrafo 2º– Da deliberação desta Assembleia, isto é aquela referente à alienação de 

imóveis, caberá recurso voluntário dentro do prazo de 30 (trinta) dias, para a autoridade 

competente e com efeito suspensivo. 

Parágrafo 3º – Para alienação, locação ou aquisição de bens imóveis, se necessário poderá 

ser realizada uma avaliação prévia, por qualquer organização legalmente habilitada para tal 

fim. 

Parágrafo 4º – A venda do imóvel será efetuada pela Diretoria Colegiada da Entidade, 

após a decisão da Assembleia Geral, mediante concorrência pública, com Edital publicado 

em Diário Oficial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de sua realização. 
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Art. 108 – Todas as operações de ordem financeira e/ou patrimonial serão evidenciadas por 

registro contábeis, executadas sob a responsabilidade de Contador legalmente habilitado. 

Parágrafo 1º – A escrituração contábil a que se referente este artigo, será baseada em 

documentos de receita e despesa que ficarão arquivados no Setor de contabilidade, à 

disposição dos associados e/ou órgão competente de fiscalização; 

Parágrafo 2º – Os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa a que se 

refere o parágrafo anterior, poderão ser incinerados após decorridos 05 (cinco) anos da data 

de quitação de contas pelo órgão competente; 

Parágrafo 3º – É obrigatório o uso do Livro Diário, encadernado, com folhas seguidas e 

tipograficamente numeradas, para a escrituração, pelo método das partidas dobradas, 

diretamente ou por reprodução, dos atos ou operações que modifiquem ou venham 

modificar a situação patrimonial da Entidade. Este Livro Diário conterá, na primeira e 

última página respectivamente, os termos de abertura e encerramento. 

Parágrafo 4º – Caso seja utilizado sistema mecânico ou eletrônico para escrituração 

contábil, poder-se-á substituir o Livro Diário e os livros facultativos ou auxiliares, por 

fichas ou formulários contínuos, cujos lançamentos deverão satisfazer a todos os requisitos 

e normas de escrituração exigidos com relação aos livros mercantis, inclusive no que 

respeita a termos de abertura e de encerramento e numeração seqüencial e tipográfica. 

Parágrafo 5º – Na escrituração por processo de fichas ou de formulários contínuos, o 

Sindicato adotará livro próprio para inscrição de Balanço Patrimonial e de demonstração de 

resultado do exercício, o que conterá os mesmos requisitos exigidos para os livros de 

escrituração. 

Parágrafo 6º – O Sindicato manterá registro específico dos bens de qualquer natureza, de 

sua propriedade, em livros ou fichas próprias, que atenderão às mesmas formalidades 

exigidas para o livro Diário. 

 

Art. 109 – Os atos que importem em malversação e/ou dilapidação do patrimônio do 

Sindicato ficam equiparados ao crime de peculato, julgado e punido na conformidade da 

legislação penal. 

 

Art. 110 – No caso de dissolução do Sindicato, o que só se dará por deliberação expressa da 

Assembleia Geral, para este fim convocada e com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 

dos associados quites, o seu patrimônio, após pagas as dívidas legítimas decorrentes de suas 

responsabilidades, será doado a sindicato da mesma categoria, categoria similar ou conexa, 

ou ainda a qualquer grau inclusive Centrais Sindicais, a critério da Assembleia Geral que 

deliberar sobre a dissolução. 

 

Seção II – do Orçamento 

 

Art. 111 – O Plano Orçamentário Anual, elaborado pela Secretária de Finanças e aprovado 

pela Diretoria Colegiada definirá a aplicação dos recursos disponíveis da Entidade, visando 

a realização dos interesses de suas lutas. 

 

Art. 112 – A previsão de Receitas e Despesas, incluída no Plano Orçamentário Anual, 

contém obrigatoriamente, as dotações específicas para o desenvolvimento das seguintes 

atividades: a) campanha salarial e negociação coletiva; b) defesa da liberdade e autonomia 

sindical; c) divulgação das iniciativas do Sindicato; d) estruturação material da Entidade. 
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Art. 113 – A dotação específica para a viabilização da campanha salarial e da negociação 

coletiva, abrangerá as despesas pertencentes a: a) realização de eventos preparatórios da 

campanha; b) custeio dos processos de formação dos associados e da opinião pública, 

mediante a utilização dos meios de comunicação próprios de abrangência de divulgação dos 

eventos programados, e c) formação de fundo para procriar a mobilização da Entidade e a 

sustentação de suas lutas. 

 

Art. 114 – A dotação para a divulgação das iniciativas do Sindicato, assegurará: 

I-  a manutenção do jornal, e  

II- o desenvolvimento dos recursos tecnológicos de comunicação e expressão. 

 

Art. 115 – A Dotação orçamentária específica para estruturação material da Entidade, 

abrangerá o conjunto de meios destinados a efetivar o apoio, direto ou indireto, às 

deliberações e definições programáticas da Entidade. 

 

Art. 116 – O Plano Orçamentário Anual será aprovado pela Assembleia Geral. 

Parágrafo único – O Plano Orçamentário anual, após aprovação prevista neste artigo, será 

publicado em resumo, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da aprovação, em veículo de 

comunicação do SINTSEP/AL. 

 

 

CAPÍTULO VIII – Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 117 – O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público federal no estado de Alagoas, 

com exceção dos Servidores do quadro permanente do Ministério das Relações Exteriores, 

ativos, inativos e seus respectivos pensionistas, Servidores Públicos da Carreira de 

Planejamento e Orçamento do Poder Executivo Federal, ativos e aposentados, constituídas 

dos cargos de Analista e de Técnico de Planejamento e Orçamento, e categoria dos 

servidores integrantes do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto de Pesquisa Econômico 

Aplicada (IPEA) e de categoria que venha a sucedê-la, adotará a sigla SINTSEP/AL. 

 

Art. 118 – A aceitação dos cargos de diretores da Secretaria Geral, da Secretaria de 

Assuntos Jurídicos, Secretaria de Organização e Administração e da Secretaria de Finanças, 

importará em obrigação de residência em local que não implique em prejuízo do exercício 

da atividade sindical para a entidade.  

Parágrafo único – A Diretoria Colegiada poderá estabelecer o ressarcimento das despesas 

que os membros da Diretoria Colegiada e Conselho Fiscal tiverem no exercício do cargo, 

mediante edição de resolução. 

 

Art. 119 – Serão nulos de pleno direito, os atos praticados com o objeto de desvirtuar, 

impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos neste Estatuto e dos princípios 

democráticos. 

 

Art. 120 – Caso algum membro dos órgãos de administração do sindicato não seja liberado 

para exercício de seu mandato com remuneração garantida pelo empregador, a assembleia 

Geral poderá decidir pela sua liberação com remuneração às expensas do SINTSEP/AL. 
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Parágrafo único – Neste caso, a remuneração paga pelo sindicato nunca excederá aquela 

percebida pelo referido membro na sua instituição de trabalho. 

 

Art. 121 – De todo ato lesivo de direito ou contrário a este estatuto, emanados da 

Assembleia Geral ou da Diretoria Colegiada, qualquer associado poderá recorrer, para 

apreciação do órgão competente imediatamente superior. 

 

Art. 122 – Os casos omissos no estatuto serão dirimidos pela Diretoria Colegiada e 

submetidos à Assembleia Geral. 

 

Art. 123 – O presente estatuto poderá ser alterado no todo ou em parte, por uma Assembleia 

Geral convocada expressamente para tal fim, ou pelo Congresso quando:  

I-  a Diretoria Colegiada julgar necessário, convocando para isto, uma Assembleia Geral ou 

apresentando proposta ao Congresso;  

II-  5% (cinco por cento) dos associados em dia com suas obrigações sindicais e 

pertencentes a no mínimo 1/3 dos órgãos federais com sócios no SINTSEP/AL 

convocarem, através de requerimento, com a devida justificativa, uma Assembleia Geral 

para tal, onde será obrigatória a presença de 2/3 (dois terços) dos solicitantes sob pena de 

nulidade da referida Assembleia. 

 

Art. 124– Este Estatuto foi submetido à Assembleia Geral de fundação do Sindicato dos 

Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado de Alagoas - SINTSEP/AL, e por esta 

aprovada, em 05 de outubro de 1989. Reformado na Assembleia Geral realizada em 10 de 

junho de 1994. Posteriormente reformado no I Congresso do SINTSEP, em 09 de outubro 

de 1999. Em seguida, reformado em 10 de março de 2006, em Assembleia Geral realizada 

na Cidade de Penedo-AL. Com posterior reforma em 22 de julho de 2016 para exclusão da 

Categoria Profissional dos Servidores do quadro permanente do Ministério das Relações 

Exteriores, ativos, inativos e seus respectivos pensionistas, e Servidores Públicos da 

Carreira de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo Federal, ativos e aposentados, 

constituídas dos cargos de Analista e de Técnico de Planejamento e Orçamento da 

representação deste sindicato. Retificado em 20 de janeiro de 2017 para exclusão da 

categoria dos servidores integrantes do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto de Pesquisa 

Econômico Aplicada (IPEA) e de categoria que venha a sucedê-la da representação deste 

sindicato, bem como alteração de endereço da sede do SINTSEP/AL. 

 

Maceió, 20 de janeiro de 2017. 
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