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ESTATUTO SOCIAL

cepírulo r

DA DENoMTNAÇÃo, seoe, BAsE TERRIToRIAL E pRERRocATtvAs.

Art. 10 0 slNDrcATo oo con,IÉRcro VAREJ|STA oe sÃo.tosÉ - stNcovAR-
SJ, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ N" 08.623.409/000í-76, fundado em
2910912005, com tempo de duração por prazo indeterminado, é uma entidade
sindical de primeiro grau, sem fins econômicos, representante da categoria
econômica do Comércio Varejista.

Art. 20 A base territorial do SINCOVAR-SJ abrange o Município de São José, no
Estado de Santa Catarina, integrante do Sistema Confederativo da Representação
Sindical do Comércio - Sicomércio, a que se refere o art. 80, no inciso lV, da
Constituição Federal de í988.

Parágrafo único: Exclui-se da base sindical do SINCOVAR-SJ, as categorias,
Comércio Varejista de Combustíveis Minerais, representada pelo SINDÓPOLIS -
Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais de Florianópolis, CNPJ no
79.005.617/0001-50, e a dos Supermercados e do Comércio Varejista de Gêneros
Alimentícios, representada pelo SINGA - Sindicato de Supermercados e do
Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, CNPJ 82.703.653/000í-00.

Art. 30 O SINCOVAR-SJ tem sede e foro no Município e Comarca de São Jose,
Estado de Santa CataÍina, e endereço na Rua Heriberto Hulse no. 140, Bairro de
Barreiros, CEP. 881 10-010.

Art. 40 São prerrogativas constitucionais e objetivos institucionais do SINCOVAR-SJ:
| - Defender os direitos e interesses coletivos oti individuais da categoria na esfera
judicial ou administrativa;
ll - Representar, em âmbito Regional e Nacional, os direitos e interesses do
comércio varejista de São José;
lll - Eleger ou designar representantes da respectiva categoria;
lV - Conciliar divergências e conflitos entre os associados, bem como promover a
solidariedade e união entre eles;
V - Colaborar com os poderes públicos, como órgão técnico e consultivo, no estudo
e solução dos problemas que se relacionem com a categoria que representa;
Vl - Proporcionar ao seu corpo diretivo, técnico e associados cursos de
aperfeiçoamento, dentro e fora de sua base territorial, além de prover produtos e
serviços a seus representados, dentro da sua atividade finalística, inclusive de
caráter econômico-financeiro;
Vll - lnstituir mecanismos para coordenar divergências e conflitos entre associados e
atuar na resolução de conflitos decorrentes de relação do trabalho, por meio da
conciliação, da mediação e da arbitragem e demais métodos de resolução de
conÍlitos, no âmbito do Comércio de Bens, Serviços e Turismo;
Vlll - Combater a concorrência desleal e predatória;
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lX - Participar sempre que necessário, no debate de problemas econômicos
regionais ou nacionais, de interesse da classe, sugerindo medidas e procurando
evitar a aplicação das que prejudicam os seus legítimos interesses;
X - Agir em juízo e em sede de mandado de segurança coletivo, em nome dos seus
associados;
Xl - Celebrar convenções e contratos coletivos de trabalho e prestar assistência em
acordos coletivos;
Xll - Defender a unicidade sindical e/ou unidade sindical e a manutenção do Sistema
Confederativo da Representação Sindical do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(Sicomercio);
Xlll - Integrar o Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio
(Sicomércio), cuja entidade máxima é a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo - CNC (Constituição Federal, art. 80, lV);
XIV - Anecadar as contribuiçÕes para o custeio do Sicomércio (contribuição
confederativa - art. 80, lV, da Constituição Federal; e contribuição assistencial, art.
513, "e", da CLT) e a contribuiçáo sindical das empresas integrantes das categorias
representadas;
XV - O sindicato poderá manter relação com organizaçôes internacionais afins,
podendo a elas se filiar, desde que autorizada pela Assembleia Geral (AG).

Art. 5o - São deveres do Sindicato:
l- Observar a lei, os princípios éticos e de solidariedade social, abstendo-se de
qualquer atividade político partidária;
ll - Manter serviços técnicos e juridicos para acompanhamento e estudo de questoes
de interesse das empresas representadas, colaborando com os poderes públicos e
prestando orientação e assistência aos associados;
lll - Abster-se do exercício direto ou indireto de atividades econômicas com objetivo
de lucro,
lV - Observar a gratuidade no exercicio de cargos eletivos;
V - Manter escrituraçãó completa de suas recêitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
Vl - Manter banco de dados atualizado das categorias econômicas que representa;
Vll - Observar a vedação de cumulação de exeÍcício de cargos eletivos, com
empregos remunerados pelo Sindicato.

CAPITULO II
DOS ASSOCIADOS

Seção I

Da Admissão, Demissão e Exclusão

Art. 60 Toda empresa, individual ou coletiva, que participe da atividade econÔmica
representada pelo Sindicato, poderá associar-se ao SINCOVAR-SJ.

§ 1o A filiação de associado deve ser requerida pelo interessado e a admissão
dependerá de aprovação pela Diretoria
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§ 2o A demissão do quadro social será processada somente a pedido do próprio
associado, mediante requerimento protocolado na secretaria do sindicato.

Seção ll
Da Representação, dos Direitos e Deveres

Art. 70 A empresa admitida como associada será representada perante o sindicato
por pessoa física formalmente indicada e credenciada, com poderes para agir
internamente em nome do seu representado.

Art. 80 São direitos do associado:
I- Participar, votar e ser votado, por seus representantes, nas reuniÕes da
Assembleia Geral;
ll - Promover, com no mínimo 1/5 (um quinto) do quadro social, a convocação de
reunião exúaordinária da Assembleia Geral;
lll - Utilizar os serviços prestados pelo sindicato;
lV - Apresentar proposições sobre matérias de interesse do Comércio Varejista.

Art. 9o São deveres do associado:
| - lndicar um membro titular e um suplente para representá-lo legalmente junto ao
Sindicato;
ll - Comparecer às Assembleias Gerais e acatar suas decisões;
lll - Pagar, nos prazos estipulados, as contribuiçÕes associativas e confederativas,
bem como, quaisquer outras fixadas pela Agsembleia Geral ou previstas em lei;
lV - Observar o Estatuto, prestigiar o Sindicato e acatar suas deliberaçoes.

Art. 10. O associado que deixar de cumprir com os seus deveres ou violar o estatuto
e as normas internas, ou faltar ao decoro ou praticar ato lesivo aos interesses do
Sindicato poderão responder a processo administrativo.

§ 1o Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.

§2o Os associados não respondem individual, solidaria ou subsidiariamente pelas
obrigaçÕes sociais, nem pelos atos praticados pelos seus dirigentes.

CAP|TULO III
DO REGIME DISCIPLINAR

Seção I

Do Processo Administrativo
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§ 3o A exclusão de associado só é admissível no caso de justa causa, assim
reconhecida em procedimento que assegure o contraditório, a ampla defesa e o
direito de recurso.

Art. 11. O processo administrativo é ordenamento obrigatório para apurar infraçoes
disciplinares, ilegalidades ou irregularidades administrativas cometidas pelos
associados ou seus representantes e será instaurado por ato do presidente da
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biretoria Executiva, por sua iniciativa, a requerimento de outro associado, ou ainda
mediante boletim de ocorrência ou denúncia devidamente formalizada.

Art. 12. As infrações serão apuradas por uma comissão disciplinar constituída por 3
(três) membros designados pelo presidente da diretoria executiva, assegurando aos
envolvrdos o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso.

§ 1o As atribuiçôes da comissão disciplinar serão definidas no Regimento lnterno.

§ 20 A aplicação de penalidades deverá levar em conta a natureza e a gravidade da
infração cometida, as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Seção ll
Das Penalidades

Art. 13. Os associados estão
especificadas e tipificadas:

sujeitos às penalidades disciplinares adiante

| - Advertência:
a) Descumprir o presente Estatuto ou as deliberaçôes da Diretoria e da Assembleia
Geral;
b) Ofensa verbal a qualquer representante de associado, dirigente ou funcionário.

ll - Suspensáo:
a) Reincidência nas infraçÕes previstas no inciso anterior;
b) Conduta inconveniente ou incivilizada.

lll - Exclusão:
a) Agressáo física a membros dos órgãos diretivós, representantes ou funcionários;
b) Omitir-se ou praticar ato que possa comprometer o patrimônio do Sindicato, ou
pre.judicar a eficiência dos serviços ou causar prejuízos de qualquer natureza;
c) Atrasar o pagamento das mensalidades por mais de 3 (três) meses;
d) Faltar a 5 (reuniôes) consecutivas sem justa causa;
e) Acusar levianamente membros da adminiskação, representantes ou servidores,
sem provas;
f) Prática de ilícito penal ou contravenção penal, dentro ou fora da associação, com
processo transitado em julgado;
g) Malversação dos recursos ou dilapidação do patrimônio social.

lV - Perda de cargo eletivo:
a) Grave violação ao Estatuto;
b) Abandono do cargo,
c) Aceitação ou solicitação de transferência que importe no afastamento do

exercício do cargo;
d) Cessação da atividade econômica representada pelo Sindicato.

§ 1o As penalidades de advertência, suspensão e exclusão do quadro social
aplicadas pela Diretoria Executiva.
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penalidades de destituiçáo de cargo eletivo serão aplicadas pela Assembleia

§ 3o o associado submetido a processo administrativo terá 10 (dez) dias para
apresentar a sua defesa e o contraditório e mais í0 (dez) para o recurso, contados a
partir do recebimento das respectivas notificaçôes.

§ 4o A suspensão ou exclusáo do associado, ou de seu representante, não desonera
o associado da obrigação de pagar a contribuição confederativa ou qualquer outra
estabelecida em lei ou neste Estatuto.

Art. 14. O associado excluído poderá ser readmitido, uma vez sanado o motivo que
amparou a decisão ou o cumprimento integral da penalidade, por decisâo da
diretoria executiva, após o parecer da comissão disciplinar.

Art. 15. São fontes de recursos pra manutenção do Sindicato:
l- A contribuiçâo confederativa, instituída pelo art. 80, inciso lV, da Constituição
Federal;
ll - A contribuição sindical, na forma prevista em lei;
lll - A contribuição associativa, instituída, fixada e cobrada de seus associados;
lV - A contribuição negocial definida em Assembleia convocada para tratar das
negociações com os sindicatos laborais visando a Convenção Coletiva de Trabalho;
V - Outras rendas, inclusive doações, auxílio e subvençÕes;

§ 10. Na partilha da receita prevista no inciso I deste artigo, seráo destinados 5olo

(cinco por cento) em favor da Confederaçáo Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo - CNC e o restante será acordado entre o Sindicato e a
Federação, garantindo, para o primeiro, um percentual de 7 5o/o (setenta e cinco por
cento) e, para os últimos, um percentual mínimo de 15% (quinze por cento);

§ 2o. Na partilha da receita prevista no inciso lV deste artigo, serão destinados 10%
(dez por cento) em favor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo - CNC e o restante será acordado entre o Sindicato e a Federação,
garantindo, para o prlmeiro, um percentual de 70% (setenta por cento) e, para os
últimos, um percentual mínimo de 20o/o (vinte por cento);

§ 3o. A contribuição prevista no inciso lV, tambem pode ser denominada de
contribuiçáo assistencial, prevista no art. 513 da CLT, além de outras variações, tais
como: taxa assistencial, taxa de reversão ou contribuição negocial;

§4
o. A contribuição associativa será estabelecida anualmente através de resolução

da diretoria, no mês de dezembro, para aplicação no ano subsequente;

ros Civts

das P83!oas
e de Tltl6

eTú6.

aSdê13

Rua Heriberto Hulse, 140 - Barreiros - São.losé/Sc

Fone:(48) 3047-0244 secretâria@sincovarsi.ore.br
o hotmenG de Cdnma dE SbJG*.SC

Geral.

CAPíTULO IV
DAS FONTES DE RECURSOS, DO REGTME FTNANCETRO E DA PRESTAÇÃO DE

CONTAS
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§5o. A contribuição associativa será anual, devendo ser paga em março do ano
corrente, podendo ser parcelada em até dez vezes;

§6'. A diretoria poderá conceder benefícios aos associados que mantenham a
contribuiçáo assistencial em dia.

Art. '16. o exercício financeiro do sindicato inicia em io de janeiro e encerra-se em
31 de dezembro de cada ano civil.

Art. 17. A diretoria observará as normas usuais de prestação de contas e as normas
brasileiras de contabilidade, em especial aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.

Parágrafo único. A diretoria fará prestação de contas de sua adminishação ao final
de cada exercício financeiro e até o último dia de sua gestáo, sob a fiscalização do
conselho fiscal.

CAPíTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO

. Seção I

Dos Orgãos Superiores

Art. 18. São órgãos superiores de adminiskação do Sindicato:
| - A Assembleia Geral (AG);
ll - A Diretoria;
lll - O Conselho Fiscal (CF).

Seção ll
Da Assembleia Geral

Art. í9. A Assembleia Geral é o órgâo de regência superior, de deliberaçáo coletiva
e soberana em suas decisôes.

Art. 20. Compete à Assembleia Geral:
| - Estabelecer as diretrizes do Sindicato e acompanhar e avaliar o seu cumprimento;
ll - Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, e o representante junto ao Conselho de
Representantes da Federação do Comércio do Estado de Santa Catarina;
lll - Eleger ou designar representantes da categoria econômica;
lV - Julgar os recursos decorrentes de processo disciplinar;
V - Deliberar sobre a tomada e aprovação das contas da diretoria e a proposta
orçamentária;
Vl - Reformar o Estatuto;
Vll - Deliberar sobre qualquer assunto de interesse da categoria econômica;
Vlll - Fixar a contribuição para o custeio da Sicomércio devida por todos os
integrantes da categoria econômica, denominada contribuição confederativa,
conforme previsto no art. Bo, inciso lV, da Constituição Federal;
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/x - Dissolver o sindicato, em Assembleia Geral convocada especialmente para
esse fim, com presença de no mínimo de 2/3 (dois terços) dos associados aptos a
votar.

Àrt. 21. A Assembleia Geral será instalada em primeira chamada com a maioria
absoluta de seus associados aptos a votar e, em segunda chamada, com qualquer
n úmero.

§ 10 A votação das matérias previstas nos incisos ll, lll, lv e V, será efetuada por
escrutínio secreto;

§ 20 Para tomada e aprovação de contas da Diretoria, o presidente não poderá
votar;

§ 30 o associado somente poderá participar das discussões e exercer o direito de
voto, se estiver no gozo dos seus direitos e quite com as contribuições previstas
neste Estatuto;

§ 40 As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelo voto da maioria
absoluta dos associados presentes, salvo nos casos em que o Estatuto extla quórum
especial.

Arl.22. A Assembleia Geral reunir-se-á:
l- Ordinariamente, para tomada de contas, discussão e votação do orÇamento e
eleiçÕes de sua atribuição;
ll - Extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente, pela maioria da
Diretoria ou do Conselho Fiscal, com a- prévia éspecificação dos assuntos a serem
tratados, ficando garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.

§ ío As reuniôes ordinárias e extraordinárias só poderão instalar-se, em primeira
convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados e, em segunda
convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de assoclados;

§ 2o As reuniões extraordinárias só poderão tratar exclusivamente dos assuntos
constantes do edital de convocação;

§ 3o A Assembleia Geral Extraordinária deverá ser convocada no máximo até 5
(cinco) dias úteis contados da data da entrada do requerimento na Secretaria. Caso
o Presidente não o faça, a assembleia será convocada pelos que deliberarem
realizá)a:

§ 40 As Assembleias gerais ordinárias e extraordinárias serão realizadas mediante
convocação, por edital afixado na sede do Sindicato, com resumo publicado em
jornal de grande circulaçáo na sua base territorial, com a antecedência mínima de 8
(oito) dias úteis, ou atÍavés de correspondência enviada a cada associado por meio
de Aviso de Recebimento, ou ainda, por qualquer meio licito, viável financeiramente,
inclusrve mídias eletrônicas;
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§ 5' As decisões tomadas em Assembleia Geral deverão constar das respectivas
atas.

Seção lll
Da Diretoria

§ 1o os membros da Diretoria serão eleitos pela Assembleia Geral para um mandato
de 04 (quatro) anos.

§ 20 Os Membros da Diretoria poderão ser reeleitos, observada a plena liberdade na
recondução de seus dirigentes;

§ 30 Em decorrência da alteração trazida no art. 34 deste Estatuto, que visa
sincronizar os mandatos eletivos do SINCOVAR-SJ com a CNC, reforçando uma
representação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mais eficiente e sistêmica,
os novos mandatos deverão iniciar em 01 de janeiro de 2022 e encerrar no dia 31 de
dezembro de2025.

Art.24. Compete à Diretoria:
| - Apreciar qualquer assunto de interesse da categoria econômica e as que forem
propostas pelo Sindicato;
ll - Orientar e fiscalizar a gestáo administrativa;
lll - Cumprir e Íazer cumprir as leis em vigor, as normas disciplinadoras do
Sicomércio, o Estatuto, as ResoluçÕes e demais atos seus, da Assembleia Geral e
do Conselho Fiscal;
lV - Aplicar o patrimônio do Sindicato e autorizar a alienação de bens imóveis e de
outros de valor significativo;
V - Organizar e submeter à aprovação da Assembleia Geral, com parecer do
Conselho Fiscal, o relatório e o balanço do ano anterior, bem como a proposta
orçamentária para o exercício seguinte e suas alteraçÕes;
Vl - Elaborar o Regimento do Sindicato;
Vll - Aplicar as penalidades previstas no Estatuto;
Vlll - Desempenhar as atribuições que lhe sejam cometidas pela Assembleia Geral.

Art. 25. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente de dois em dois meses, e
extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente ou pela maioria dos seus
membros.

§ 10 As reuniÕes da Diretoria serão convocadas com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas, realizando-se, em primeira chamada, com a maioria
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5 (cinco) cargos adiante especificados:
| - Presidente;
ll - Vice-Presidente;
lll - Diretor Secretário;
lV - Diretor Tesoureiro;
V - Diretor de Relações Sindicais.
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seus membros e, em segunda chamada, 30 (trinta) minutos depois da
a, desde que presentes, pelo menos, 3 (três) dos seus diretores.

§ 20 As decisões serão tomadas
presentes.

por maioria simples de votos dos diretores

§ 30 As decisÕes tomadas em reunião da Díretoria deverão constar das respectivas
atas

Art. 26. Sâo atribuiçÕes e competência do Presidente:
l- Exercer a função administrativa no comando direto dos órgãos e serviços da
entidade;
ll - Representar legalmente o Sindicato, inclusive perante a Administração pública e
em Juizo, podendo delegar poderes;
lll - Convocar e presidir a Assembleia Geral e as reuniÕes da Diretoria;
lV - Fazer, elaborar e assinar as atas das sessÕes e os atos que instrumentam as
deliberaçôes e decisÕes da Assembleia Geral e da diretoria, determinando e
acompanhando seu cumprimento;
V - Autorizar despesas e assinar, juntamente com o Diretor - Tesoureiro, cheques e
demais papéis de crédito;
Vl - Contratar servidores, fixar-lhes a remuneração e demiti-los;
Vll - Designar representantes da categoria, ouvida a Diretoria, quando se tratar de
atribuição que independa de eleição;
Vlll - Organizar, para submeter à Diretoria e à aprovâção da Assembleia Geral, o
relatório e o balanço do exercício anterior, berh como a próposta orçamentária do
exercÍcio seguinte; t
lX - Desempenhar todas as atribuições que lhe tenham sido cometidas pela
Assembleia Geral e pela Diretoria.

Arl.27. São atribuições e competência do Vice-Presidente auxiliar o Presidente e
substituí-lo em suas faltas, impedimentos e afastamento definitivo.

Art. 28. São atribuiçÕes e competência do Diretor Secretário:
| - Preparar e despachar o expediente do Sindicato;
ll - Secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral, redigindo as
respectivas atas;
lll - Dirigir e fiscalizar os serviços da Secretaria;
lV - Manter sob sua guarda os livros, registros e arquivos do Sindicato;
V - Substituir o Presidente, nas faltas e impedimentos do Vice-Presidente;
Vl - Substituir o Diretor Tesoureiro em suas faltas e impedimentos, sem prejuízo de
suas funçÕes;
Vll - Assinar com o Presidente os documentos de sua área de competência.

Art. 29. São atribuiçÕes e competência do Diretor Tesoureiro:
l- Ter sob sua guarda e responsabilidade os fundos e valores financeiros do
Sindicato, apresentando regularmente as prestaçÕes de contas;
ll - Assinar, com o Presidente, os cheques e demais papéis de crédito e efetuar
pagamentos e recebimentos autorizados,
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Íll - Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Tesouraria;
lV - Apresentar, ao conselho Fiscal, balancetes semestrais e o balanço anual, bem
como quaÍsquer informações e documentos Íinanceiros quando pelo mesmo
solicitado;
V - Depositar o dinheiro do sindicato em estabelecimento de crédito autorizado pela
Diretoria, conservando na Tesouraria os fundos indispensáveis às necessidades
imediatas;
vl - Manter registro dos bens do sindicato e administrar seu patrimônio imobiliário
destinado à produção de renda;
Vll - substituir o Diretor secretário em suas faltas e impedimentos, sem prejuízo de
suas funções,
Vlll - Assinar com o Presidente os documentos de sua área de competência.

Art. 30. São atribuiçôes do Diretor de Relaçôes Sindicais:
| - Representar o Sindicato junto à Federação do Comércio do Estado de Santa
Catarina;
ll - Organizar e coordenar as atividades relativas a campanhas institucionais, de
divulgação, de promoção, de publicidade e eventos;
lll - Articular-se com os órgãos públicos e associaçÕes sindicais de grau superior
visando obter e divulgar informaçÕes de interesses comuns;
lll - Assinar com o Presidente os documentos de sua área de competência.

Seção lV
Do Conselho Fiscal

Art. 31. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização da gestão financeira, é composto
de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos, juntamente com
a Diretoria, pela Assembleia Geral, para um mandato de 04(quatro).

§ ío Ao Conselho Fiscal competer ,

| - Eleger seu Presidente;
ll - Examinar e emitir parecer sobre a proposta orçamentária e suas alteraçÕes, o
balanço anual, os balancetes semestrais e as alienaçÕes de bens que dependam da
aprovaçáo da Diretoria, bem como sobre os títulos de renda;
lll - Opinar sobre as despesas extraordinárias e a aplicação do patrimÔnio;
lV - Visar os livros de escrituraçáo contábil quando das tomadas de contas da
Diretoria;

§ 3o Compete ao Presidente, convocar e presidir as reuniÕes do Conselho Fiscal,
sendo substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo membro mais idoso.
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§ 2o O Conselho Fiscal reunir-se-á:
| - Ordinariamente, para tratar dos assuntos previstos no parágrafo anterior;
ll - Extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria
de seus membros.



í CAPíTULO VI
oas euerçoes E DA PoSSE

Art. 32. As eleições para a Diretoria e conselho Fiscal serão procedidas dentro do
prazo máximo de 60 (sessenta) e mínimo de 30 (trinta) dias, antes do término do
mandato dos dirigentes em exercício, de acordo com o Regulamento Eleitoral
aprovado pela Díretoria.
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§ 10 O resumo do edital deverá ser publicado em jornal de circulação, afixado no
mural da sede do Sindicato e remetido aos associados pelo correio ou por e-mail,
contendo;
a) A data, local e horário de votação;
b) O prazo para registro de chapa e horário de funcionamento da Secretaria no
período eleitoral;
c) O prazo para impugnação de candidaturas;
d) O quorum para instalação da Assembleia e votação;
e) A nominata dos cargos da Diretoria e o número de vagas para o Conselho Fiscal;

§ 20 As chapas deverão conter o nome dos cargos e respectivos candidatos à
Diretoria, seguido dos nomes dos candidatos a membros e efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal.

§ 30 Para ser votado, o candidato deve integrar a categoria econômica representada
pelo Sindicato e preencher os seguintes requisitos:
a) Comprovar a condição na empresa de comerciante ou cargo de confiança com
efetivo exercício da atividade com pelo menos 2 (dois) anos;
b) lntegrar o quadro de associados há, no mínimo, 2 (dois anos);
c) Não ter desaprovação nas contas relativas ao exercício de cargos de
administração ou representação sindical que haja exercido;
d) Não inconer em qualquer caso de inelegibilidadq
e) Não ter sido condenado por crime doloso, enquanto persistir os efeitos da pena.

§ 50 Para votar é preciso que o representante esteja devidamente credenciado.

Art. 33. A posse dos membros eleitos se dará no primeiro dia útil do mês
subsequente às eleiçÕes ou do término do mandato da gestão em exercÍcio.

Art. 34. O SINCOVAR-SJ observará a sincronia dos mandatos com a CNC,
respeitada a plena liberdade na recondução de seus dirigentes;
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§ 40 O voto será sigiloso e inviolável e sufragado mediante a utilização de cédula
única em cabine indevassável, não sendo admitido o voto por procuração.



? CAPíTULO VII
DA SUBST|TU|çÃO, DA VACÂNCtA E DA RENúNC|A DE CARGO ELETTVO

Art.35. No caso de afastamento temporário de membro eleitos da Diretoria ou do
conselho Fiscal, assumirá o cargo, automaticamente e de pleno direito, o substituto
previsto neste Estatuto.

Art. 36. No caso de vacância, o Presidente fará a convocação do suprente
observando a ordem da menção na chapa eleita.

§ 10 O suplente convocado preencherá a última posição no cargo da classe onde
tenha ocorrido a vaga.

§ 20 A regra estabelecida no § 1o será também aplicada ao cargo de substituição de
integrante de chapa registrada e ainda não eleita.

Art. 37. Se ocorrer renúncia coletiva da Diretoria e não houver suplentes, o
Presidente, ainda que resignatário, convocará a Assembleia Geral, que elegerá,
imediatamente, uma Junta Governativa provisória, de 3 (três) membros.

§ 1o A Junta Governativa será automaticamente empossada da data de sua eleiçáo.

§ 20 A Junta Governativa adotará as providências necessárias à realizaçâo de novas
eleiçÕes, no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua posse.

§ 30 Se o Presidente se recusar a convocar a Assembleia Geral, o Presidente do
Conselho Fiscal, ou seu substituto o fará.

Art. 38. Ao membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal que deixar de cumprir com
os deveres de seu cargo, violar o estatuto, faltar ao decoro ou praticar ato lesivo aos
interesses do Sindicato serão aplicadas as penalidades previstas neste Estatuto,
mediante a instauração de processo administrativo disciplinar.

CAPíTULO VIII
DAS DTSPOSTÇÕES FtNATS

§ 1o A estrutura, o funcionamento e as atribuições desses órgãos serâo disciplinados
no Regimento lnterno aprovado pela Diretoria.

§ 20 Enquanto não for aprovado o Regimento lnterno, a estrutura auxiliar ou
complementar poderá ser regulamentada por resoluçâo da Diretoria.

Art.40. No caso de dissolução do Sindicato, o seu patrimônio será destinado a uma
instituição sem fins econômicos com sede no Município de São José, indicada e
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Art. 39. A Diretoria, ad referendum da Assembleia Geral, poderá criar órgãos
auxiliares, de assistência ou assessoramento.

1
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áprovada em Assembleia Geral por decisâo da maioria absoluta dos membros
presentes.

Art. 41. Este Estatuto só poderá ser reformado por deliberação da Assembleia Geral
especialmente convocada para esse fim, por deliberação da maioria absoluta dos
associados presentes.

Parágrafo único. Neste caso a Assembleia Geral será instalada somente se houver
a presença de no mínimo com 213 (dois terços) dos associados aptos a votar.

Art. 42. Os casos omissos serão decididos em Assembleia Geral Extraordinária, por
deliberação da maioria absoluta dos Associados presentes, aplicando-se, no que
couber, os preceitos e normas da legislaçáo vigente, bem como o bom senso e o
interesse da classe do Comércio Varejista.

Art.43. O termo dos atuais mandatos eletivos da Diretoria do SINCOVAR-SJ será o
dia 31 de dezembro de 2021 . Em razâo da sincronização dos mandatos do Sindicato
com a CNC, as próximas administraçÕes iniciarão suas gestÕes no primeiro dia do
mês de janeiro, findando no último dia do mês de dezembro.

Art. 44. O presente Estatuto entra em vigor na data do seu registro em cartório, com
efeitos a partir da sua aprovação.

São Jose, 15 de dezembro de 2020.
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