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SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DO RERREFINO DE ÓlEOS MINERAIS

"S I N D I R R E F I N O"

Reforma. Adequação aos artigos 515 letra "b" e 538 ~ 1° da CLT.

Consolidação dos Estatutos

CAPíTULO I

CONSTITUiÇÃO, DURAÇÃO E OBJETIVOS

Art. 10 : Pelo presente instrumento particular fica rerratificado o Estatuto do

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO RERREFINO DE ÓlEOS MINERAIS: gue

adota ª .sigla "SINDIRREFINO".
Parágrafo f!.!lli<2: O Sindirrefino g!dITlª- entidade sindical ~ fins lucrativos, com

Carta Sindical, passada pelo Ministério do Trabalho, registrada no livro ll" fs. ~

conforme Processo MTB 318.770, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nO

48.392.054/0001-76, com sede !2 foro na cidade de São Paulo ª Avenida Paulista, 11ll
= 80 ~ £i.:. 811 CEP 01311.923, !2 base territorial nacional, constituído, com prazo de

duracão indeterminado, para fins de estudo, coordenação, proteção !2 representação

legal da categoria econômica da indústria de Rerrefino de Óleos Minerais, fQ!!l Q íntuito

de colaboração com os poderes públicos !2 demais entidades !2 associações, no sentido

da solidariedade social !2 ê1@participação !JQ2interesses nacionais, visando sempre o

engrandecimento social ª econômico da categoria representada e do pais.

Art. 2°. São prerrogativas do Sindicato:
a) defender e coordenar os interesses gerais da categoria econômica abrangida,

administrativa e judicialmente;
b) representar, perante as autoridades. administrativas e judiciais, os interesses da

categoria das empresas do setor e de seus associados, em particular;

c) firmar acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho;
d) eleger ou designar os representantes da respectiva categoria econômica,

inclusive para filiação a organismos internacionais relativos à atividade

representada;
e) colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução

dos problemas que se relacionem com a sua categoria econômica;

f) fixar as contribuições devidas por todos aqueles que participarem de seu quadro

social;
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g) éstabelecer contribuições a todos aqueles que participarem da categoria

econômica, nos termos da legislação em vigor.

Art. 3° - São deveres do Sindicato:
a) colaborar com as empresas do setor e com os poderes públicos, manter serviços

de informação, visando á proteção dos participantes da respectiva categoria

econômica;
b) organizar e manter serviços úteis aos associados e prestar-lhes assistência em

consonância com os interesses gerais da categoria econômica representada,

inclusive interagindo com outras entidades;
c) promover conciliação ou resolução (tomar decisão) nos dissidios coletivos de

trabalho, instaurando processos judiciais, se necessário;
d) promover aprimoramento técnico e a integração das empresas da categoria

econômica representada;
e) propiciar um maior intercâmbio de informações, fomentando também a

colaboração entre as empresas da atividade congregada.

CAPíTULO \I

DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES

Art. 40 _ São condiçôes para o funcionamento do sindicato:
a) observância das leis e dos princípios de moral e compreensão dos deveres

civicos; .
b) abstenção de qualquer propaganda, não somente de doutrinas incompatíveis com

as instituições e os interesses nacionais, mas também de candidatura a cargos

eletivos estranhos aos sindicatos;
c) inexistência do exercício de cargos eletivos cumulativamente com os empregos

remunerados pelo Sindicato ou por entidade de grau superior;
d) abstenção de qualquer atividade não compreendida nas finalidades mencionadas

em lei, inclusive as de caráter politico-partidário;
e) não permitir a cessão gratuita ou remunerada da sede á entidade de indole

político-partidária'

Art. 50 . Poderá ser associada, a empresa que tenha como atividade principal e regular, a

coleta, transporte e rerrefino de óleos lubrificantes usados ou contaminados, e~
conformidade com a Resolução Conama 362/2005, devidamente registrada no Órgão .

Regulador da Indústria do Petróleo, na forma da Resolução ANP 19/2009 e assi

autorizada pelo Órgão Ambientai Estadual competente, e que se enquadrem,
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integralmente, nas disposições do presente estatuto, do regimento interno, do Código de

Auto Regulamentação (Código de Ética) dos empresários do setor de Rerrefino de óleos

minerais e da legislação aplicável.

Parágrafo Único - Perderá os seus direitos o associado que, por qualquer motivo, deixar

o exercício da categoria econômica representada pelo sindicato, tiver o seu registro

perante o Órgão Regulador da Indústria do Petróleo ou a sua Licença de Operação,

expedida pelo órgão estadual do meio ambiente, suspensos ou cancelados.

Art. 6° - Os associados serão admitidos mediante requerimento dirigido á Diretoria,

juntando cópias dos documentos a que se refere o parágrafo único do artigo antecedente.

Art. 7° - O registro dos associados será feito em livro próprio, com as especificações

necessárias à sua identificação.

Parágrafo único - É de responsabilidade de cada empresa associada manter seus

dados atualizados junto ao Sindicato,

Art. 8° - No caso da admissão ser recusada caberá recurso do interessado para a

Assembleia Geral, dentro do prazo de 10 (dez) dias, a partir da ciência,

Art. 9° - São direitos do associado:

a) tomar parte, votar e ser votado nas Assembleias Gerais e ter direito a um voto

para cada empresa associada, desde que quites com suas contribuições;

b) requerer, com um número de associados correspondente a 1/3 (um terço) dos

componentes, do quadro social, que não estejam impedidos de votar, nos termos

deste estatuto, convocação da Assembleia Geral Extraordinária, mediante
justificação;

c) usufruir as vantagens e os serviços prestados pelo Sindicato;

d) apresentar e submeter ao estudo da Diretoria Executiva e Assembleia Geral

quaisquer questões de interesse social e sugerir medidas que entender
convenientes:

e) requerer o seu desligamento do quadro social.

Art. 10 - São deveres dos associados:

a) cumprir os dispositivos do presente Estatuto e as deliberações da Diretoria
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b) bem desempenhar o cargo para o que for eleito e no qual tenha sido investido o

seu representante;
c) prestigiar o Sindicato por todos os meios ao seu alcance e propagar o espírito

associativo na categoria econômica;
d) pagar as contribuições sociais estabelecidas em lei e aquelas fixadas pela

Assembleia Geral;
e) pagar a contribuição associativa que for fixada pela Diretoria Executiva,

especialmente convocada para esse fim;

f) aderir e cumprir por si e seus prepostos, o Código de Auto Regulamentação do

setor.
Parágrafo único = O valor da contribuicão associativa será fixada, anualmente, de

acordo com as previsões orcamentárias ~ com base na capacidade contributiva

determinada por faixas de coleta ~ de rerrefino de óleo mineral usado ou contaminado,

de forma a atender ª todas as despesas da Entidade.

Art. 11 - Os associados estão sujeitos às penalidades de suspensão e exclusão do

quadro social.

Parágrafo primeiro - Terão suspensos os direitos:

a) os que não comparecerem a (4) quatro Assembleias Gerais consecutivas, sem

justa causa;
b) aqueles que se encontrarem em regime de falência ou concordata, até seu final

cumprimento ou reabilitação;
c) aqueles que paralisarem suas atividades pertinentes às atividades representadas

por este Sindicato;
d) os que, sem motivo justificado, atrasarem ao pagamento de 3 (três) ou mais

contribuições sociais.

Parágrafo segundo - Serão excluídos do quadro social:

a) os que agirem com má conduta, espirito de discórdia ou atentarem contra o

patrimônio moral ou material do Sindicato;

b) os que reiterada e deliberadamente descumprirem as disposições .do presente

estatuto, do regimento interno e da legislação aplicável;

c) os que não observarem as normas de conduta ou códigos de atuação e ética que

estiverem ou vierem a ser aprovados em Assembleia Geral da entidade, para

rompcim,"lod,lod" " ""' ,",ooi,do", " g
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d) OS que tiverem seu registro perante o Órgão Regulador da Indústria do Petróleo

ou perante o Órgão Ambiental Estadual competente, suspensos ou cancelados.

Parágrafo terceiro - As penalidades serão impostas pela Diretoria, cabendo recurso

para a Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, no prazo de 10 (dez)

dias da ciência da aplicação da penalidade.

Art. 12 - Os associados suspensos, por atraso de pagamento poderão ter seus direitos

restabelecidos desde que, previamente, liquidem seus débitos, ou, se comprometam a

resgatá-lo, em prazo fixado pela Assembleia, não superior a 3 (três) meses.

Parágrafo único - Os associados excluidos por outro motivo poderão reingressar desde

que se reabilitem, plenamente, a juízo da Assembleia Geral, mediante proposta aprovada

por dois terços dos associados quites com suas contribuições.

Art. 13 - Os associados não respondem nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações

sociais.

CAPíTULO 111

DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

Art. 14 - O Sindicato será administrado por uma Diretoria Executiva composta de 3 (três)

membros efetivos, ou seja, Presidente, Secretário e Tesoureiro, com igual número de

suplentes, com a correspondente identificação do cargo a ser ocupado, os quais serão

eleitos pela Assembleia Geral, em sessão ordinária, com mandato por 3 (três) anos;

Art.15 - A representação perante a FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São

Paulo, será exercida por 2 (dois) membros da Diretoria eleita, primeiro e segundo

delegados titulares, com igual número de suplentes, os quais serão eleitos pela

Assembleia Geral, em sessão ordinária, com mandato por 3 (três) anos, obedecida a

ordem mencionada na chapa para efetivação do exercício do direito de voto.

Parágrafo primeiro- - No caso de renúncia, perda de poderes ou falência e de

falecimento, serão chamados a ocupar os cargos vagos da Diretoria, os respectivos

suplentes eleitos. Os mesmos suplentes, na forma do artigo 21 serão chamados a

ocupar os cargos vagos, sempre que ocorrer licença superior a ,

tempo que durar a licença.
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Parágrafo Segundo - .-Fica criado o cargo de "Diretor Executivo" da Entidade, a ser

ocupado por profissional a ser contratado pela Diretoria, com a finalidade de assessorar a

Presidência da Entidade e de realizar as tarefas executivas de atribuição do Secretário,

exceto os poderes constantes da letra "h" do artigo 19.

Art. 16 - Compete à Diretoria Executiva do Sindicato:

a) dirigir o Sindicato de acordo com o presente Estatuto, administrar o seu

patrimônio e promover o desenvolvimento da categoria representada;

b) cumprir e fazer cumprir todas as disposições deste Estatuto, resolvendo os casos

omissos e submetendo suas decisões, quando assim proceder, à primeira

Assembleia Geral que se realizar;

c) criar e extinguir os cargos necessários aos serviços do Sindicato, contratando os

seus ocupantes e fixando-lhes a remuneração;

d) convocar as Assembleias Gerais;

e) organizar as comissões que forem necessárias ao estudo e solução das questões

de interesse para a categoria econômica representada pelo Sindicato;

f) instituir delegacias ou seções, para melhor proteção dos associados e da

categoria econômica, quando julgar oportuno;

g) organizar e submeter, à Assembleia Geral, com parecer do Conselho Fiscal, a

proposta de orçamento da receita e da despesa para o exercício seguinte;

h) aplicar as penalidades previstas neste Estatuto;

i) reunir-se em sessão, bimestralmente ou sempre que o Presidente ou sua maioria

a convocar, sendo suas decisões tomadas por maioria de votos;

j) submeter anualmente à Assembleia Geral, as contas do Sindicato, com prévio

parecer do Conselho Fiscai;

k) criar a contribuição associativa aos associados e a todos os integrantes da

categoria econômica representada.

Art. 17 - O membro da Diretoria que sem motivo justo, faltar 3 (três) vezes consecutivas,

sem justificativa, às reuniões da Diretoria, ou ainda, mesmo com justificativa, faltar 6

(seis) vezes consecutivas, ou 10 (dez) vezes alternadas, será considerado resignatário

do cargo.

Art. 18 - Compete ao Presidente:

a) representar o Sindicato perante a Administração Pública

podendo, nesta última hipótese, delegar poderes;

ra dele,
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b) convocar e presidir as reuniões <Ia Diretoria-e as Assembleias Gerais;

c) assinar as Atas das Sessões, o orçamento anual e toda a correspondência oficial;

d) autorizar as despesas de expediente que forem necessárias, consultando a

Diretoria, quando achar conveniente, assinando os cheques juntamente com o

Diretor Tesoureiro, ou com o Diretor Secretário, nas faltas e impedimentos do
Diretor Tesoureiro;

e) nomear e demitir os empregados do Sindicato de acordo com o quadro

organizado pela Diretoria;

f) organizar um relatório das atividades do ano anterior e apresentá-lo à Assembleia

Geral Ordinária a realizar-se no primeiro quadrimestre, para a devida aprovação,

devendo do mesmo constar;

balanço do exercicio financeiro;

balanço patrimonial comparado;

demonstração da aplicação do imposto sindical;

tratar de assuntos institucionais, objetivando o relacionamento da entidade

junto aos Poderes Públicos,

Art. 19 - Compete ao Secretário:

a) superintender os serviços da Secretaria do Sindicato, auxiliando o Presidente

quando solicitado, no despacho do expediente comum;

b) ter sob sua guarda o arquivo da entidade;

c) executar qualquer tarefa que lhe for atribuída pela Diretoria ou pelo Presidente;

d) fiscalizar e promover as disposições legais concernentes aos Editais de

Convocação, Atas e Assembleias Gerais e das penalidades de suspensão e

eliminação do quadro social;

e) manter informados os associados dos fatos e atos informativos, publicar artigos e

notícias que possam servir para incentivar a respeito da classe social;

f) assinar atas de Assembleia Geral quando funcionar como membro da Mesa;

g) na ausência do diretor tesoureiro, assinar cheques com o Presidente e efetuar os

pagamentos e recebimentos autorizados;

h) substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos,

Art. 20 - Compete ao Tesoureiro:

a) ter sob sua guarda os livros contábeis e os bens e valores do Sindicato;

b) apresentar à Diretoria Executiva, as previsões orçamentárias e balancetes de

receitas e despesas correspondente a cada exercício;
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."~) dirigir a escrituração financeira do Sindicato;

d) coordenar o investimento dos valores em moeda corrente para acompanhar seu

rendimento, e, fiscalizar a aplicação de multas e os recolhimentos, pelas
empresas, da contribuição sindical e acréscimos legais;

e) representar o Sindicato, conjuntamente com o Presidente, perante os
estabelecimentos de crédito;

f) assinar cheques com o Presidente para retirada de valores e pagamentos

autorizados, bem como dirigir e fiscalizar os trabalhos de recebimentos e
pagamentos dos débitos e créditos da entidade;

g) assinar atas de Assembleia Geral quando funcionar como membro da Mesa;

h) desempenhar qualquer incumbência que lhe for atribuida pela Diretoria e pelo
Presidente;

i) substituir o Secretário nas suas faltas e impedimentos.
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Art. 21 - Aos suplentes, respeitada a ordem de menção da Chapa eleita, competem

substituírem os membros efetivos da Diretoria nos casos de perda de mandato ou

renúncias, na forma do art. 51 alíneas e parágrafos, Aos suplentes na mesma forma

anterior, cabe substituir interinamente diretores licenciados temporariamente.

DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Sindicato terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros, eleitos

juntamente com a Diretoria, com igual número de Suplentes, pela Assembleia Geral, na

forma deste Estatuto, limitando-se a sua competência à fiscalização da gestão financeira.

Art. 23 - Ao Conselho Fiscal incumbe:

a) reunir-se ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente, quando
necessário;

b) dar parecer sobre o balanço do exercício financeiro e lançar no mesmo o seu
visto.

CAPíTULO IV

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 24 - A Assembleia Geral é o poder soberano do Sindicato reunindo-se, ordinária e
extraordinariamente, na forma do presente Estatuto. ~ ---,.....
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Parágrafo primeiro -Em primeira convocação, a AssembleiaGeral será considerada

instalada se estiver presente a maioria absoluta dos seus associados; em segunda

convocação, funcionará com a presença de qualquer número de associados.

Parágrafo segundo - A Assembleia Geral, em qualquer caso, será convocada com 5

(cinco) dias no mínimo, de antecedência, por edital publicado no Diário Oficial da União,

ou comprovadamente entregue aos associados, inclusive pelo sistema de internet com

prova de recebimento e leítura, devendo conter o local, data, horário e o fim a que se
destina.

Parágrafo terceiro - Na hipótese de dissolução do Sindicato, será exigido o

comparecimento mínimo de 2/3 (dois terços) dos associados, para que a Assembleia

Geral, especialmente convocada para esse fim, possa deliberar.

Art. 25 - A Assembleia Geral Ordinária será reunida todos os anos, durante o primeiro

quadrimestre para discussão e aprovação do relatório e contas da Diretoria, referente ao
ano cívil anterior, com o parecer do Conselho Fiscal.

Parágrafo único - A Assembleia Geral Ordinária também se reunirá trienalmente, no

segundo semestre do ano civil para eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos
Delegados representantes junto à FIESP.

Art. 26 - A Assembleia Geral se reunirá, extraordinariamente, quando for convocada pelo

Presidente, pela Diretoria ou mediante requerimento de 1/3 (um terço dos associados,)

que não estejam impedidos de votar, nos termos deste estatuto pOdendo nessa

assentada, tratar tão só dos assuntos que constituírem o objetivo da convocação.

Art. 27 - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Sindicato, ladeado, na

Mesa, pelos membros da Diretoria, ou, na falta destes, por 2 (dois) associados

convidados, "ad-hoc", para secretários, sendo lavrada ata das deliberações, em livro

próprio, que deverá ser assinada pelo Presidente e Secretário da sessão.

Art. 28 - Serão tomadas por escrutínio secreto as deliberações da Assembleia Geral
concernentes aos seguintes assuntos:

a) eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos representantes junto à Federação

das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, bem c
da entidade perante quaisquer outros órgãos;
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b} julgamento dos atos da Diretoria relativos a penalidades impostas aos associados ..

CAPíTULO V

DAS ELEiÇÕES E DAS VOTAÇÕES

Art. 29 - A convocação das eleições para os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e

dos Delegados representantes do Sindicato junto à Federação das Indústrias do Estado

de São Paulo, será feita pelo Presidente ou por seu substituto legal, até 30 (trinta) dias

antes da data fixada para realização do pleito, em primeiro escrutínio, mediante a

publicação de Edital no Diário Oficial da União e cópia afixada no local da sede do

Sindicato, contendo data, horário e local da votação, prazo para registro de chapas e

impugnação de candidatos e demais informações necessárias á realização das eleições.

Art. 30 - As eleições serão realizadas entre 60 (sessenta) e 30 (trinta) dias antes do

término dos mandatos, por escrutínio secreto, em cabines indevassáveis, com guarda

absoluta do sigilo do voto.

Art. 31 - O prazo para registro de chapas será de 15 (quinze) dias, a partir da publicação
do edital de convocação.

Art. 32 - O requerimento de registro de chapa em 2 (duas) vias, assinado por qualquer

dos seus integrantes, será entregue na Secretaria do Sindicato, no seu horário normal de

funcionamento, mediante recibo e instruído com os seguintes documentos:

a) relação dos candidatos concorrentes a todos os cargos efetivos e suplentes;

b) ficha de qualificação pessoal assinada pelo candidato em 2 (duas) vias;

c) prova de que cada um dos candidatos é representante. da empresa filiada

(associada) ao Sindicato, há mais de 6 (seis) meses da data aprazada para a

eleição, mediante declaração firmada pela associada;

d) declaração dos candidatos, sob as penas da lei, de que não estão incursos em

qualquer dos impedimentos constantes do art. 530 da CLT.

Art. 33 - As chapas que não preencherem as condições previstas neste Estatuto terão

seu registro recusado pela Secretaria e na hipótese da recusa atingir componentes da

chapa, facultar-se-á 'a sua substituição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ciência

do de,,,,,ho d"",.tório. ~
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Art. 34 = Cumpridas todas as formalidades exigidas para Q registro de chapas, compete

ao Presidente do Sindicato providenciar, em 48 (quarenta ª oito) horas, ª divulgação das

chapas e ª confecção de cédula única,

Art. 35 - Os associados em condições de votar e serem votados, poderão oferecer

impugnações aos candidatos registrados, em até 3 (três) dias após a divulgação de seus

nomes, devendo fazê-lo na Secretaria do Sindicato, mediante recibo.

Art. 36 - As impugnações serão decididas pela Diretoria e, na hipótese de deferida, será

concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para contrarrazões, que serão julgadas,

em única instãncia, por Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim,

Art. 37 - A Mesa Coletora dos votos será constituida pela Diretoria, facultando-se às

chapas a indicação de representantes para compô-Ia, devendo ser instalada na sede do

sindicato ou em local indicado pelo Presidente.

Art. 38 - Na Mesa Coletora e em vários locais do recinto eleitoral haverá,

obrigatoriamente, volantes impressos pela entidade com o nome de todos os integrantes

das chapas concorrentes, de modo a identificar os candidatos perante os eleitores.

Art. 39 - O voto obrigatório e secreto, será exercido pela empresa associada, através de

representante credenciado, que tem direito a apenas um voto, nos termos do art. 80 deste

estatuto, facultando-se a outorga de procuração a qualquer outro integrante da categoria
econômica.

Art. 40 - Os trabalhos de votação poderão ser encerrados antecipadamente se já tiverem

votado todos os eleitores constantes da folha de votação,

Art. 41 - A Mesa Coletora resolverá, de plano, as dúvidas e controvérsias que surgirem
durante a votação registrando-as em ata,

Art. 42 - Ao término da votação instalar-se-á na sede do sindicato, Mesa Apuradora

presidida pelo associado mais antigo ou outro convidado pela Mesa, para contagem de~

votos, sendo eleita a chapa que obtiver o maior número de votos.
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Parágrafo único - Nl'lJ:;taoportunidade, o Presidente da Mesa apuradora fará lavrar a ata

dos trabalhos eleitorais, a qual mencionará obrigatoriamente:

a) dia, hora e local da abertura e do encerramento dos trabalhos, com os nomes dos

componentes da mesa;

b) o resultado apurado, especificando o número de votantes, de votos atribuídos a

cada chapa, de votos em branco e de votos nulos;

c) o registro de protestos e outras ocorrências.

Art. 43 - Em caso de empate, realizar-se-á nova eleição, prorrogando-se o mandato da
Diretoria até a apuração de seus votos.

Parágrafo único - Os prazos para nova eieição serão os constantes do art. 30 e

seguintes desses estatutos, admitindo-se o registro de novas chapas, desde que a

elegibilidade dos candidatos fique limitada aos inscritos nas chapas empatadas.

Art. 44 - O prazo para oferecimento de recurso será de 15 (quinze) dias, contados da

data da eleição, sendo competente para apreciá-Ia a Assembleia Geral especialmente

convocada para esse fim, até 10 (dez) dias úteis após o protocolo do recurso .

. Art. 45 - Competirá à Diretoria em exercicio, dentro de 30 (trinta) días da realização das

eleições, a publicação de seu resultado mediante afixação em sua sede, bem como

oficiar à FIESP à respeíto do pleito e sobre os delegados representantes do sindicato
perante aquela Entidade.

Art. 46 - Será nula a eleição que não ocorrer rigorosamente dentro do estabelecido em

seu edital de convocação e no previsto neste Estatuto .

.Art. 47 - A anulação do voto não implicará na anulação da urna em que a ocorrência se

verificar, nem a anulação de uma urna implicará na anulação da eleição, salvo se o

número de votos anulados for igualou superior ao da diferença final entre as duas
Chapas mais votadas.

Art. 48 - Não pOderá a nulidade ser invocada por quem lhe deu causa, nem aproveitará
ao seu responsável.

Art. 49 - Os candidatos eleitos serão empossados oficialmente na data do tér
mandato expirante.
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Art. 50 - Ao assumir o cargo, os eleitos, solenemente, reafirmarão o compromisso de

respeitar, no exercício do mandato, a Constituição Federal, as leis vigentes e o Estatuto
da entidade.

CAPíTULO VI

DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 51 - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal perderão o mandato,
nos seguintes casos:

a) malversação ou dilapidação do patrimônio social;

b) grave violação deste Estatuto;

c) abandono do cargo na forma prevista no artigo;

d) aceitação ou solicitação de transferência que importe no afastamento do exerclcio
do cargo.

Parágrafo primeiro - A perda do mandato será declarada pela Assembleia Geral.

Parágrafo segundo - Toda a suspensão ou destituição deverá ser precedida de

notificação que assegure o pleno direito de defesa, cabendo recurso, á Assembleia Geral

especialmente convocada para esse fim, no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 52 - Nos impedimentos temporários, os membros da Diretoria se sucederão na

seguinte escala: Presidente, Secretário, Tesoureiro, sendo os suplentes substituidos, na

ordem de antiguidade das matriculas dos associados, convocados para os lugares vagos.

Art. 53 - No caso de renúncia coletiva da Diretoria e do Conselho Fiscal, e não havendo

suplentes, o Presidente, ainda que resignatário, convocará a Assembleia Geral para a

constituição, por esta, de uma Junta Governativa Provisória que procederá ás diligências

necessárias á realização de novas eleições para a investidura dos cargos da Diretoria e

do Conselho Fiscal, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da sua posse.

Art. 54 - Constitui patrimônio do Sindicato as seguintes fontes de receita:

a) contribuição sindical, arrecadado na forma da lei que rege a matéria;

b) contribuição dos associados e não associados, recolhidas conforme estabelecido

pela Assembleia Geral, ou pela Diretoria Executiva, de acordo c

presente estatuto; i?J) :
c) doações e legados; ~
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d) bens e valores adquiridos e rendas pelos mesmos produzidas;

e) aluguéis de imóveis, rendimentos de titulos e aplicações financeiras;

f) multas e outras rendas eventuais.

Art. 55 - As receitas do Sindicato destinar-se-ão a cobrir suas despesas gerais,

honorários, material de expediente, móveis e utensílios, contríbuições às entidades de

grau superíor, representação, tributos, previdência social, assistência judiciária, social,

doações e honorários decorrentes de contratos de parceria e, outros gastos obrigatórios,

inclusive na eventual instituição de serviço de controle da qualidade de produtos e óleos

básicos rerrefinados de produção de seus associados e atendimento das obrigações e
objetivos do Sindicato.

Art. 56 - Os atos que importem malversação ou dilapidação do patrimõnio do Sindicato

são equiparados, na forma da lei, ao crime de peculato, julgado e punido na
conformidade da lei penal.

Art. 57 - No caso de dissolução do Sindicato, o que só poderá ser resolvido por 2/3 (dois

terços) dos associados quites, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, convocada

para esse fim, os bens apurados, pagas as dividas legitimas decorrentes das suas

responsabilidades, isto é, o patrimônio líquido será apurado e dividido entre os

associados quites com suas obrigações sociais.

Art. 58 - Os prazos estabelecidos neste Estatuto serão contados excluídos o dia do

começo, incluído o do vencimento e prorrogados para o dia útil imediato, quando terminar

. em sábado, domingo, feriado ou dia em que não houver expediente no Sindicato.

Art. 59 - Findo o exercício social em 31 de dezembro de cada ano serão elaboradas as

demonstrações financeiras do Sindicato, de conformidade com as disposições legais.

Art. 60- O presente Estatuto somente poderá ser reformado por uma Assembleia Geral

para esse fim especialmente convocada, estando presentes, pelo menos, a maioria dos
associados quites.

DAS DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS.
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Art. 61 - Face às modificações introduzidas nos artigos 14, 15 e. parágrafo único do

art. 25 da última consolidação dos Estatutos, o mandato da próxima Diretoria cuja

eleição acontecerá em agosto de 2014, vigorará até o dia 15 de setembro de 2017,

sendo que a eleição para sua renovação, ocorrerá na primeira quinzena de agosto de

2017, observando-se, no caso, integralmente o contido no Capítulo V, das Eleições e

Posse, notadamente quanto aos prazos e forma.

Do Encerramento

Art.62 - Fica eleito o foro da capital de São Paulo, para através da ação própria ser

dirimidas eventuais dúvidas oriundas do presente ajuste, com renúncia de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

Art. 63: Este Estatuto, reformado ª redigido nos termos do novo Código Civil Lei nO

10.406 de 10 de janeiro de 2002, foi aprovado em Assembleia Geral realizada pelos

associados da Entidade, em 25 de novembro de 2008, ª- modificado por decisão da

Assembleia de.1-ª. de agosto de 2014, sendo assinado pelo Presidente ª- pelo Secretário

da Entidade ª por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,

devendo ser levado a arquivamento em continuação ao Registro número 26.207 de 16 de
julho de 1991,

São Paulo, 18 de agosto de 2014

~re~~'êY
Presidente

Estatuto do Sindirrefino Agosto de 2014
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