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ESTATUTO CONSOTIDADO DO SINDICATO DOS

BANCÁRIOS DO UTORAT NORTE/RS
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3n Alteração

A CONSTITUICÃO DA ENTIDADE

Art. 1- O SINDICATO DOS BANCÁR|OS DO LTTORAL NORTE/RS, constituído por prazo

indeterminado e sem fins lucrativos, com sede e foro na cidadê de Osório/RS, estabelecido à rua

Barão do Rio Branco, ne 001, bairro Centro, é uma entidade de defesa e representação legal da

categoria profissional dos empregados em estabelecimentos bancários (considerados nesta

todos os empregados em bancos - inclusive bancos de investimentos -, casas bancárias, Caixa

Econômica Federal, sociedades de crédito, financiamento e investimentos) instalados na base

territorial do Sindicato, composta pelos seguintes municípios: Osório, Morrinhos do Sul, Dom

Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras, Terra de Areia, Arroio do Sal, Maquiné, Capão da Canoa,

Xangri-lá, lmbé, Tramandaí, Cidreira, Balneário Pinhal, Caraá, Câpivari do Sul, Palmares do Sul,

Mostardas, Tavares, Glorinha, Três Forquilhas, Sãnto Antônio dâ Patrulha e Torres. Parágrafo

primeiro - Poderão ser instaladas sub-sedes e/ou delegacias sindicais na base territorial do

Sindicato, de acordo com as determinações, as necessidades e as disponibilidades financeiras.

Parágrafo segundo - O Sindicato poderá filiar-se à federação, confederação, central sindical de

âmbito nacional e/ou internacional, mediante aprovação da Assembleia Geral.

Art. 2 - 5ão finalidades do Sindicato:

a) defesa dos interesses econômicos, sociais, profissionais, políticos e culturais de todos os

integrantes da categoria profissional;

b) criação de Normas Coletivas de Trabalho;

c) utilização de meios possíveis para o efetivo cumprimento dos direitos dos trabalhadores,

especialmente aqueles referentes à proteção ao trabalho e à preservação da saúde;

d) ampliação e melhoria das condições de higiene e sêgurança no trabalho e por melhor

remuneração no rumo da justiça social;

e) promoção da unidade e educação dos trabalhadores para os princípios da solidariedade de

classe;

f) promoção e incentivo permanente para toda a forma de organização dos trabalhadores;

g) combate a todas as formas de discriminação e pÍeconceito;

h) promoção da defesa e da preservação do meio ambiente e combate a todas as formas de

poluição;
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i) promoção e incentivo a todas as ações que se coadunem com os interesses da classe

trabalhadora, eniendidos estes em seu amplo sentido;

j) promoção ê incentivo a manifestaçõês culturais dos membros da categoria profissional e da

classe trabalhadora em geral.

Art. 3 - Dentre outros que se coadunem com as finalidades da entidade, são prerrogativas do

Sindicato:

a) defender, perante as autoridades administrativas e judiciárias, ós interesses coletivos da

categoria profissional, inclusive como substituto processual, dependendo apenas de autorização

genéricã da Assem bleia Geral;

b) promover e celebrar convenções, contratos e acordos coletivos para reger as relações de

trabêlho dos componentes dê categoria profissional, no âmbito de sua representação e, em

casos extremos, atuar em dissídios coletivos;

c) eleger os representantes da entidade;

d) estabelecer e arrecadar contribuições de todos os participantes da categoria e mensalidade

dos associados, para ã manutenção financeira da entidade, além de taxâs por serviços

prestados, sempre em conformidade com as decisões da Assembleia Geral;

e) incentivar e criar condiçôes para empreendimentos cooperativados e de autogestão;

í) auxiliar na formação sindical e nã capacitãção dos membros da categoria;

g) firmar convênio com outros sindicatos de empregados, visando uma administração con.junta

de suas atÍvidades e patrimônio.

h) manter serviços especializados, para prestar assistência aos associados e conveniados, de

acordo com a necessidade, conveniência e possibilldade"

os AssoctADos.

Art. 4 - A todo indivíduo que por atividade profissiona I e vínculo empregatício integre a categoria

profissional representada pelo Sindicato é garantido o direitô de ser admitido como associado

do Sindicato, não estando sujeito a nenhum outro critério, exceção feita apenas a falta de

idoneidade dô proponente.

PARÁGRAFO ÚrutCO - tto caso da admissão ser recusada caberá recurso à Assembleia Geral.

Art. 5 - São direitos dos associados:

a) utilizar as dependências do Sindicato para as atividades compreendidas neste Estatutô;

b) tomar parte, votaÍ e ser votado nas assembleias gerais, em conformidade com este Estatuto,

o Regimento Eleitoral e a legislação vigente;

c) gozar dos benefícios e assistência proporcionados pelo Slndicato.

PARÁGRAFo ÚNICO - Perderá seus direÍtos sindicais o assôciado quê pedir a sua exclusão ou

por qualquer motivo deixar o exercício da categoria profissíonal, exceto nos casos de
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aposentadoria ou desempregô por prazo de três meses, ficando neste último caso, e enquanto

ocorrer, isento de qualquer contribuição, porém privado o exercício do car8o de administração

sindical ou de representação profissional.

Art. 6 - São deveres dos associêdos:

a) pagar pontualmente as mensalidades;

b) comparecer às assembleias e reuniões convocadas pelo Sindicato e acatar as suas decisões;

c) votar nas assembleias eleitorais;

d) exigir, por parte da Diretoria e do corpo dê associados, o cumprimento dos objetivos e

determinações previstos neste Estatuto e o respêito às decisôes da Assembleia Gerãl;

e) zelar pelo patrimônio e serviços do Sindicato.

Art. 7 - Os associados estão sujeitos a penalidades e advertência, de suspênsão e de eliminação

do quadro social. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pode ser suspenso o associado que:

a) desobedecer aos preceitos deste Estatuto;

b) descumprir as decisões da Assembleia Geral;

c) falar em nome do Sindicato sêm estar devidamente autorizado;

d) atrasar, sem motivo justificado, o pagamento das mensalidades por mais de três meses.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Pode ser desligado do quadro social o associado que:

a) reincidir no previsto no parágrafo primeiro;

b) lesar o pâtrimônio material do Sindicato;

c) falta de idoneidade comprovada.

PARÁGRAFo TERCEIRo - As penalidades serão sugeridas pela diretoria e decididas pela

Assembleia Geral convocada para este fim:

a) fica assegurado ao acusado o direito de ampla defesa;

b) em caso de suspensão caberá à Assembleia Geral determinar a duração da penalidade;

c) se julgar necessário, a Assembleia designará uma comissão de ética para averiguação.

PARÁGRAFo QUARTo - o associado em têndo sido eliminado do quadro social poderá

reingressar no Sindicâto, desde que se reabilite, a juízo da Assembleia Geral, ou que Iiquide seus

débitos quando se tratar de atraso no pagamento das contribuições.

PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de readmissão, o associado não sofrerá prejuízo na

contagem do têmpo anterior de filiação.

A ESTRUTURA DEI.IBERATIVA E ADMINISTRATIVA DO SINDICATO

Art. 8e - 5ão instâncias de deliberação e gestão do Sindicato:

a) a Assembleia Geral;

b) a Diretoria;

c) o Conselho Fiscal;

N
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A ASSEMBLEIA GEBAI

RÉGISÍRAOORA

Art. 9 - A Assembleia Geral é o órgão soberano do Sindicato, e será formada pela totalidade dos

âssociados quites com a tesourâria e no pleno gozo dê seus direitos sociâís cabendo a cada

associado um voto.

Parágrafo primeiro - Os integrantes da categoria profissional que nâo sejam sindicalizados,

poderão participar das assembleias que tratarem de assuntos relacionados com as Normas

Coletivas de Trabalho.

Parágrafo segundo - A Assembleia Geral poderá ser realizada em etapas, nos municípios ou

agências da base territorial inicialmente, desde que a sua conclusão, declaração de resultado e

encerramento se dê na sede central da entidade, onde será computada a presença em todas

elas e a decisão dos participantes auferida nas etapas.

Parágrafo terceiro - A instalação e votações ocorridas em cada etapa da assembleia realizada

em conformidade com o parágrafo anterior, independerá do nÚmero de prêsentes e do quórum

de votação em cada etapa, já que estes cômputos ocorrerão apenas na fase conclusiva e para

suas validades serão considerados os números de forma global.

Art. 10 - A Assembleia Geral só poderá deliberar com a presença de metade mais um de seus

membros em primeira convocação, e com número superior ao de dirêtores efetivos presente

em segunda convocação.

PARÁGRAFo ÚwtCo - O intervalo entre a primeira e a segunda convocação, será de no mínimo

trinta minutos.

Art. 11 - A Assembleia Geral poderá ser realizada de forma diSital (à distância) por meio de

instrumento dê comunicação eletrônico mais adequado no momento de sua convocação, desde

que o processo de participação e manifestação de vontade dos associados(as) este.ia previsto no

Edital de Convocação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá à Diretoria realizar a adaptação das normas previstas neste

Estatuto (que normatizam assembleias presenciais) para a modalidade digital, desprezando

âquelas regras típicas de evento presencial.

PARÁGRAFo SEGUNDO - A convocação da assembleia digital deverá conter o enunciado das

deliberações a serem nela tomadas, possibilitando aos associados(as) a manifestação pela

"aprovação", pela "rejeição" ou pela "abstenção de voto".

PARÁGRAFo TERcEIRO - A Diretoria poderá convocar assembleias presenciais, mas que contem

também com a possibilidade de manifestação de vontade dos associados(as) pelo meio digital,

com base no disposto nesta cláusula.

Art. 12 - À Assembleia Geral compete:

§
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a) - eleger a Diretoria, Conselho Fiscal e Representantes Sindicais e seus respectivos suplentes,

de acordo com o Regimento Eleitoral aprovado por Assembleia Geral;

b) - destituir os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e os Representantes da entidade;

c) - propor medidas de ordem econômica ou moral tendente à boa administração, sendo-lhe

para estê fim colocados à disposição, pela Diretoria e na sede da entidade, todos os documentos

da organização e administração;

d) - julgar, em grau de recurso, os atos da Diretoria, quando requerido por qualquer associado;

e) - quando reunida, designar a sua coordenação e secretaria dos trabalhos;

f) - reunir-se ordinariamente uma vez ao ano, para apreciação do relatóÍio administrativo e

balanço geral da Diretoria, e traçar plano de trabalho para o próximo período, e, a cada

quadriênio, para deliberar sobre a abêrtura do processo eleitoral;

g) - alterar o Estatuto da entidade;

h) - deliberar sobre a extinção da entidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As prerrogativas previstas nas alíneas deste artigo somente

poderão ser efetivadas por deliberação de 2/3 (dois terços) dos associados presentes à

assembleia, e desde que estejam aptos a votar a maioria âbsoluta dos sócios em dia com suas

obrigações, tratando-se de primeira chamada, e, nas demais chamadas, bastando a presença de

1/5 (um quinto) destes.

PARÁGRAFo SEGUNDO - Nas deliberações que tratarem de destituição de eleitos, as

assembleias, mesmo as realizadas em etapas, devem assegurar amplo direito de defesa;

PARÁGRAFo TERCEIRo - A eleição para renovação da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos

Delegados Representantes na Federação poderá sêr realizada pela modalidade à distância

(digital), cabendo à Comissão Eleitoral proceder a devidâ adaptação das regras deste Estatuto e

tâmbém do Regulamento Eleitoral, na hipótêsê de nele constar apenas normas para eleição

presencial.

PARÁGRAFo QUARTo - A eleição para renovação dos Delegados Reprêsentantes na Federação

será a cada quatro anos e serão eleitos dois efetivos e dois suplentes.

Art. 13 - As convocações de assembleias gerais, competem ordinariamente ao Diretor de

Formação e Comunicação, e serão feitas através de edital de publicação em boletins e outros

meios eletrônicos de comunicação, com antecedência mínima de três dias da sua realização.

Art. 14 - A Assembleia Geral é soberana nas suas resoluçõês não contrárias a este Estatuto e as

deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos em primeira convocação e, em

segunda, por maioria simples e com qualquer número de presentes.

Art. 15 - Realizar-se-ão assembleias gerais extraordinárias ou especiais;

a) - por deliberação da Diretoria do Sindicato;
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b) - quando a maioria do Conselho Fiscal ou pelo menos 1/5 (um quinto) dos associados quites

e no gozo de seus direitos sociais, iulgar conveniente, especificando pormenorizadamente os

motivos da reunião.

Art. 16 - A convocação da Assêmbleia Geral extraordinária ou especial, quando feita na forma

do art. antecedente não poderá opor-se o/a representante legal do Sindicato que terá que

convocáJa dentro de cinco dias contados da entrada do requerimento na secretaria da entidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - deverão comparecer às respectivas assembleias a maioria dos que

deliberaram promovê-la, sob pena de serem nulas suas deliberações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - na falta de convocação pelo representante legal do Sindicato, esta será

feita por aqueles que deliberaram realizá-la, após expirado o prazo definido neste artigo.

Art. 17 - O sistema de votação, salvo quando se tratar de eleições para renovação dos órgãos de

administração, fiscalização e de representação do Sindicâto [ocasião em que a votação será

sempre secretal, será decidido pela maioria dos associados presentes na Assembleia Geral.

A DIRETORIA

Art. 18 - O Sindicato será administrado por uma Diretoria composta de sete membros efetivos

e igual número de suplentes, que terão um mandato de 4 anos, e será assim constituída:

a) Diretor Presidente;

b) Diretor de Organização;

c) Diretor de Política Sindical;

d) Diretor de Formação e Comunicação;

ê) Diretoria de Políticas para Mulheres Trabalhadoras e Política Sociãl;

f) Diretor de Administração e Finanças; g) Diretor de Cultura Esporte e Lazer.

Art- 19 - À Diretoria compete:

a) - dirigir o Sindicato de acordo com o presente Estatuto e a legislação em vigor, administrar

seu patrimônio social e pugnar pelo bem estâr dos associados e da categoria profissional

representada pela entidade;

b) - elaborar a proposta de regimento eleitoral a ser submetida à Assembleia Geral;

c) - cumprir e fazer cumprir as leis em viBor, este Estatuto, o regimento eleitoral e as

deliberações emanadas da Assembleia Geral;

d) - organizar e submeter à apreciação da Assembleia Geral um relatório administrêtivo,

acompanhado do balanço geral do exercício anterior, com respectivo parecer do Conselho

Fiscal;

e) - aplicar as penalidades previstas neste Estatuto, inclusive a seus próprios membros, e exceto

aquelas de competência da Assembleia Geral;
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f) - reunir-se ordinariamente a cada mês e extraordinariamente sempre que a maioria da

Diretoria entender necessário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As decisões serão tomadas por maioria de votos, com a presençâ

mínima de mais da metade de seus membros.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os diretores que demonstrarem conduta incompatível com a

dignidade devida ao sindicâlismo, poderão ser punidos, pela própria Diretoria, com as

penalidades de advertência ê suspensão e, pela assembleia, com a penalidade de exclusão. Em

qualquer hipótese deve ser assegurado ao acusado amplo direito de defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os representantes e delegados sindicais serão informados e poderão

participar das reuniões da diretoria com direito a voz e voto.

PARÁGRAFO QUARTO - Os membros da diretoria perderão seus mandatos quando se verificar

três ausências injustificadas nas reuniões convocadas, situação que será caracterizada

abandono de função.

Art. 20 - Ao Diretor Presidente compete:

a) representar o Sindicato em juízo ou fora dele, ativa ou passivamentê, sendo interlocutor da

entidade junto aos entes patronais, a administração pública e a sociedade, podendo delegar

poderes para tal;

b) assinar cheques, títulos, documentos de crédito e balanço financeiro em conjunto com o

Diretor de Administração e Finanças;

c) ãssinãr atas e outros papéis que dependam de sua assinatura, em conjunto com os diretorês

responsáveis;

d) participar de reuniões de qualquer órgão ou departamento do Sindicato, salvo do Conselho

Fiscal, se para tanto não for convocado;

e) ao final de cada ano de gestão, elaborar o plano de trabalho da função para o próximo

período.

Art. 21 - Ao Diretor de Organização compete:

â) substituir o Diretor Presidente nas suas atribuições, nas hipóteses de afastamento

temporário ou definitivo;

b) elaborar atas das assembleias gerais e das reuniões da Diretoriã;

c) manter sob a sua guarda e responsabilidade todas as atas e documentos expedidos e

recebidos pela entidade;

d) organizar o expediente e condições de funcionamento para as assembleias gerais; e) manter

atualizada a correspondência do Sindicato,

f) organizar pesquisas, levantamentos, análise e arquivamento de dados que tenham interesse

para a coletividade dos bancários;
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g) ao final de cada ano de gestão, elaborar o plano de trabalho da função

período.

Art. 22 São atribuições do Diretor de Política Sindical:

a) responsabilizar-se pelas relações indiviciuais e coletivas de trabalho dos

categoria profissional;

b) reprêsentar o Sindicato nas negociações indlvíduais e coletivas de trabalho;

c) ao flnal de cada ano de gestão, elaborar o plano de trabalho da função para o próximo

período;

d) encarregar.se das relações intersindicais da entidade;

e) coordenar a elaboração de uma políticã global que incentive a participação da categoria na

vida sindical, em especial através dos membros das CIPAS e representantês sindicais.

Art. 23 - São atribuições do Diretor de Formação e Comunicação:

a) responsabilizar-se pela comunicação entÍe o Sindicato e os membros da categoria profissional

e a socledade;

b) responsabilizar-se peio despertar da categoria profissional para consciência dos interesses da

classe tra baihadora;

c) ao final de cada ano de gestão, êlaborar o plano de trabalho da função para o próximo

período;

d) formalizar a convocação das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria.

Art. 24 - À Diretoria de Políticas para Mulheres Trabalhadoras e Política Social cômpete:

a) executar as pclíticas de saúde e condições de trabalho definidas pela Diretoria;

b) realizar estudos sobre condições de trabalho e saúde da categoria profissional, !nclusive em

convênio com outras instituições, buscando conhecer a realidade da categoria e implementar

campanhas de prevenção e educação à saúde;

c) propiciar atendimento aos bancários vítimas de acidente de trabalho ou acometidos de

doenças profissionais ou relacionadas com o trabalho, garantindo orientações sobre os seus

diÍeitos trabalhistas e previdencia rios;

d) coordenar a assistência jurídica e judiciária aos associados e, excepcionalmente, para a

categoria.

e) coordenar a polítíca de assistência aos associados aposentados;

f) Elaborar, coordenar e desenvolver polÍticas para promoção das mulheres, na perspectiva da

igualdade das relações de gônero;

g) - Elaborar, coordenar e desenvolver políticas de igualdade das etnias;

h) - Elaborar, coordenar e desenvolver políticas para promoção da liberdade da diversidade

sexua l;

integrantes da
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i) - Ao final de cada ano de gestão, elaborar o plano de trabalho da função para o próximo

período.

Art, 25 - São atribuições do Diretor de Administração e Finanças:

a) coordenar os setores de tesouraria e contabilidãde da entidade;

b) coordenar a elaboração do balanço financeiro anual, que será submetido à aprovação da

Diretoria, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral;

c) implementar as políticas de gerenciamento dos recursos financejros da entidâde, definidas

pela Diretoria;

d) manter organizados os documentos, contratos e convênios atinentes à sua pasta; e) assinar

cheques e outros documentos juntamente com o Diretor Presidente;

f) ao final de cada ano de gestão, elaborar o plano de trabalho da função para o próximo

período.

Art. 26 - São atribuições do Diretor de Cultura Esporte e Lazer:

a) organizar, promover e incentivar manifestações e eventos culturais da categoria e dos

trabalhadores em geral;

b) fomentar a cultura como um todo, especialmênte aquela que reforça e valoriza a

independência, a ação coletiva e a identidade dos trabalhadores;

c) organizar, promover e incentivar eventos esportivos, bem como a slmples prática de esportes

na categoria e dentre os trabalhadores em geral;

d) promover eventos de congraçamento e incentivar o lazer entre os integrantes da categoria;

e) ao final de cada ano de gestão, elaborar o plano de trabalho da função para o próximo

período.

Art. 27 - Aos Diretores Suplentes compete:

a) substituir os titulãres temporáÍia ou definitivamente;

b) auxiliar os titulares em suas tarefas.

Art. 28 - As substituições de diretores titulares pelos suplentes ou troca dos integrantes da

Diretoria obedecerão aos critérios estabelecidos pela Diretoria.

O CONSELHO FISCAT

Art. 29 - O Sindicato terá um Conselho Fiscal constituído de três membros efetivos e igual

número de suplentes, eleitos juntamente corn a Díretoria, na forma deste Estatuto, com

mandato de quatro anos limitando-se sua competência a fiscalização da gestão financeira.

Art. 30 - Ao Conselho Fiscal compete:

a) - reunir-se sempre que convocadas pelo diretor presidente, ou por deliberação da maioria de

seus membros;

b) - opinar sobre as despesas extraordinárias e balancetes mensais;

s
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c) - dar parecer sobre o balanço geral, nele lançando o seu visto. I
I

PARÁGRAFo PRIMEIRo - o parecer a que se refere a alínea "c" deste artigo, deverá constar da 
I

ôrdem do dia do edital que convocar a Assembleia Geral em que serão apresentadas as contas '

e apreciado o orçamento da Diretoria. Parágrafo segundo - Os membros do Conselho Fiscal

perderão os seus mandatos quandô tiverem três ausências injustificadas.

REPRESENTAçÂO SINDICAL

Art. 31 - A entidade terá representação sindical de base e superior, sendo a primeira de

bancários que representem o sindicato nos locais de trabalho, e a segunda de associados

representantes junto aos organismos superiores da estrutura sindical.

Art. 32 - A representação junto á federação será exercida por dois representantes efetivos e

dois suplentes êleitos juntamente com a Diretoria, para exercer mandato de quatro anos.

As DlsPoslçÔEs GERA|S

Art. 33 - A elêição dos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Representantes do Sindicato e

seus respectivos suplentes ocorrerá em Assembleia Eleitorã|, â cada quâtro anos, regida pelas

disposições previstas no Regimento Eleitoral da entidade inclusive quanto ao direito de votar e

ser votado.

PARÁGRAFO ÚtttCO - O Regimento Eleitoral previsto no caput deverá obedecer aos seguintes

princípios: Duração do mandato por tempo não superior a quatro anos; Prazo do edital

convocatório da eleição em período não infêrior a trinta dias, contados da realização da eleição;

Prazo para inscrição de chapas por tempo não inferior a dez dias, contados da data da publicação

do edital convocatório da eleição; Comissão Eleitoral para coordenar o pleito, terá seus

membros eleitos em assembleia geral, em número de três, que será acrescentado por um

representante de cada chapa inscrita; Prazo de dez dias antes da coleta dos votos para entrega

da Lista de Votantes para as chapas concorrentes; lntegrantes das mesas coletoras e apuradoras

de voto escolhidos pela Comissão Eleitoral, em consonância com as chapas inscritas.

Art- 34 - A Assembleia Geral que tratar do preenchímento de cargos vagos na Diretoria ou no

Conselho Fiscal, deverá obedecer unicamente às seguintes formalidades:

a) ser exclusiva;

b) ter previstos, no Edital Convocatório, os cargos vagos;

c) ter votação secretã;

d) a mesa dos trabalhos realÍzará a coleta de votos, e a assembleia elegerá uma comissão

apuradora, composta por 03 (três) associados, que deverá proceder a apuração dos votos;

e) a mesa dos trabalhos proclama o resultado da eleição e dá posse aos eleitos-

PARÁGRAFo ÚtttcO - n eleição complementar prevista neste artigo prescindirá de qualquer

outra formalidade ou requisito.

N
I
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Art. 35 - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir

ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos neste Estatuto, na |el e nos princípios

democráticos de díreito.

Art. 36 - Os associados, diretores e conselheiros da entidade não respondem nem solidária nem

subsidiariamente pelas dÍvidas contraídas pelo Sindicato.

Art. 37 - O presente Estêtuto somente poderá ser alterado (inclusive no tocante à forma de

administração do Sindicato), por Assembleia Geral especialmentê convocada para este fim,

respeitadas as disposições do parágrafo primeiro do artigo 12.

Art. 38 - A extinção da entidade dar-se-á através de Assembleia Geral especialmente convocada

para este fim, e na qual contê com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados quites

com a entidade.

Art. 39 - O patrimônio do Sindicato, em caso de sua dissolução, será destinado a entidade que

tenha flnalidade semelhante, a critério da Assembleia Geral.

ALTERAçÃO E CONSOLIDAÇÃO REALIZADAS NA ASSEMBLEIA DO DIA22/721202T".

Osório,07 de abril de 2022.
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