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ESTATUTO DO SINDAFAZ/MS 
 
 

CAPITULO I 
 

Da denominação, da constituição, do foro, da natureza,  
da atuação, da duração e dos fins. 

 
 
Art.1º - O Sindicato dos Servidores de Apoio a Administração Fazendária do Estado 

de Mato Grosso do Sul, designado neste Estatuto pela sigla SINDAFAZ/MS, é pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada, com sede e foro 
em Campo Grande no Estado de Mato Grosso do Sul. O SINDAFAZ/MS é qualificado como 
organização sindical representativa da categoria profissional dos integrantes da carreira 
“Atividades de Apoio Fazendário”, por meio da Lei Estadual n. 2.065/99, artigo 11, inciso XI 
e regulamentada pelo Decreto n. 11.904, de 20 de julho de 2005, incluindo os servidores 
ativos, aposentados e pensionistas vinculados à referida categoria, filiada a Federação 
Sindical dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Estado de Mato Grosso do Sul 
(FESERP/MS). Com atuação institucional em todo o território do Estado de Mato Grosso do 
Sul regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente. 

 
Art.2º - O SINDAFAZ/MS tem personalidade jurídica distinta da de seus filiados, que 

não respondem ativa, passiva, subsidiária ou solidariamente por obrigações por ele 
assumidas, e é representado, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, por seu 
Presidente, que pode constituir mandatário. 

 
Art.3º - Constitui finalidade precípua do SINDAFAZ/MS, representar e defender 

perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses e direitos profissionais 
coletivos da categoria e individuais de seus filiados inclusive perante o Poder Judiciário, 
como substituto processual. 

 
Art 4º - O SINDAFAZ/MS tem as seguintes finalidades: 
 

I. Celebrar contratos e acordos coletivos de trabalho; 
 

II.  Promover todos os tipos de reivindicações ligadas ao vínculo funcional de 
seus filiados e da categoria funcional em todos os seus aspectos, inclusive os de 
natureza salarial e os relativos às condições de trabalho; 

 
III. Unir todos os trabalhadores da carreira Atividades de Apoio Fazendário na luta 

em defesa de seus interesses legítimos;  
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IV. Manter intercâmbio, colaboração, solidariedade e ações comuns com os 
demais sindicatos e associações de classe sobre assuntos pertinentes às suas 
finalidades; 

 
V. Filiar-se à outras organizações sindicais, de interesse dos filiados; 

 
VI. Lutar pela integração da categoria nas decisões relativas à política fazendária 

do Estado; 
 

VII. Manter relações com outras instituições nacionais e com elas celebrar 
convênios, acordos ou tratados; 

 
VIII. Lutar pelo aperfeiçoamento profissional de seus filiados e da categoria, 

desenvolvendo atividades que visem a implementar e ampliar a formação técnica; 
 

IX. Manter serviço de assistência judiciária aos filiados, em qualquer grau de 
jurisdição, nos atos inerentes à sua função; 

 
X. Promover movimentos tendentes a conquistar a plena valorização profissional 

da categoria, em todos os seus aspectos, inclusive os de natureza salarial e os relativos 
às condições de trabalho; 

 
XI. Instaurar dissídio coletivo perante a justiça trabalhista, nos casos pertinentes; 

 
XII. Lutar, sempre, pelo fortalecimento da consciência, organização, autonomia e 

liberdade sindicais; 
XIII. Participar de eventos intersindicais estaduais, nacionais e internacionais e de 

outros fórum de interesse do Apoio Fazendário; 
 

XIV. Incentivar o aprimoramento cultural, intelectual e profissional do conjunto dos 
trabalhadores da base; 

 
XV. Promover ampla e ativa solidariedade às demais categorias de trabalhadores, 

procurando elevar a sua unidade, inclusive a nível nacional e internacional; 
 

XVI. Representar seus filiados perante qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, nas questões concernentes a sua condição de integrante da categoria. 

 
 

CAPITULO II 
 

DA ORGANIZAÇÃO 
 
 
Art.5º - Compõe a estrutura organizacional do SINDAFAZ/MS: 
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I.  Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária; 

II.  Diretoria Executiva. 
III.  Conselho Fiscal; 
 

 
SEÇÃO I 

 
DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 
 
Art.6º - A Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária é o organismo máximo da 

estrutura organizacional do SINDAFAZ/MS, sendo soberana e independente nas 
deliberações que não contrariem à lei ou às prescrições deste Estatuto, e é constituída de 
todos os filiados que estejam em dia com suas obrigações estatutárias, e que a ela 
compareçam pessoalmente. 

 
Art.7º - O edital de convocação será publicado em imprensa oficial em qualquer caso 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de realização da Assembléia, sendo o 
edital também afixado em lugar visível na sede do SINDAFAZ/MS e nos locais de trabalho 
dos filiados (murais e quadros). 

 
Art.8º - A Assembléia Geral será convocada por edital assinado pelo Presidente da 

Diretoria Executiva e do qual constarão a pauta dos assuntos a serem tratados, os horários 
para instalação em primeira e segunda convocação, o local e a data. 

 
Art.9º - As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por maioria absoluta 

dos filiados presentes, em primeira convocação e por maioria simples de 1/3 dos presentes, 
em segunda convocação, salvo nos casos expressamente previstos neste Estatuto. 

 
Art.10º - Compete privativamente à Assembléia Geral: 
 

I. Alterar o Estatuto, mediante convocação específica; 
 
II. Fixar o valor da contribuição mensal dos filiados ao Sindicato 

 
III. Fixar o desconto assistencial nos dissídios coletivos; 
 

IV. Fixar contribuições extraordinárias para atendimento de objetivos deliberados 
pela mesma; 

 
V. Discutir e decidir sobre a consolidação anual, do balanço geral unificado e seus 

anexos, após parecer técnico do Conselho Fiscal; 
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VI. Tomar conhecimento das atividades da Diretoria Executiva e dos relatórios 
elaborado por ela; 

 
VII. Decidir sobre assuntos de interesse relevante da categoria profissional, por 

convocação da Diretoria Executiva, ou de no mínimo 10% (dez por cento) dos filiados; 
 

VIII. Decidir, em grau de recurso, sobre a exclusão de sindicalizado ou o 
indeferimento de pedido de filiação; 

 

IX. Decidir, em instância única, sobre a destituição de ocupante de qualquer cargo 
da estrutura do SINDAFAZ/MS, observadas as demais disposições deste Estatuto;  

 
X. Deliberar sobre a conveniência de estabelecer greves, e dos momentos de seu 

início e término, obedecidas as prescrições da lei;  
 

XI. Apreciar e deliberar sobre a renúncia coletiva da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal;  

XII. Decidir sobre as questões que envolvam bens patrimoniais, alienações ou 
doações com encargos, fora do previsto no orçamento;  

XIII. Decidir sobre a dissolução, fusão, incorporação ou transformação da entidade, 
após consulta plebiscitária com a aprovação de pelo menos dois terços dos filiados, 
estipulando a destinação de seu patrimônio;  

XIV. Decidir sobre a reintegração do sindicalizado afastado por punição decorrente 
de infração estatutária;  

XV. A instalação de Assembléia Geral, cujo edital de convocação conste 
autorização para venda de imóvel, extinção de entidade com destinação de seus bens, 
alteração do Estatuto, ou destituição da Diretoria ou Conselho Fiscal, dependerá de 
“quorum” mínimo de 2/3 dos filiados em primeira convocação e de 1/3 em segunda 
convocação, sendo as deliberações tomadas, em qualquer caso, por maioria absoluta 
dos presentes. 

Art.11º - A Assembléia Geral Extraordinária será realizada sempre que convocada: 

I – Pelo Presidente; 

II – A requerimento dirigido ao Presidente, firmado por 1/3 dos filiados, em dia com 
suas obrigações estatutárias, contendo os motivos da convocação e os assuntos a serem 
discutidos na Assembléia; 

III - A requerimento dirigido ao Presidente, firmado pelo Conselho Fiscal, observados 
os requisitos da alínea anterior. 
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Art.12º .  O Presidente não poderá opor-se à convocação requerida na forma das 
alíneas II e III” do artigo anterior, devendo tomar todas as providências para:  

I – realização no prazo de 30 dias, contados da data de protocolização do 
requerimento na Secretaria do SINDAFAZ/MS. 

II – convocação em edital na imprensa oficial no prazo de 10 dias. 

Art.13º - A Assembléia Geral Extraordinária comporta deliberações apenas sobre as 
matérias objeto de sua convocação.  

Art.14º - A abertura da Assembléia Geral, Ordinária ou Extraordinária, deve ser feita:  

I - em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta e, em segunda 
convocação, com maioria simples dos filiados em dia com suas obrigações sindicais;  

II - em segunda convocação, após o intervalo de, pelo menos, meia hora da primeira, 
com qualquer número de filiados presentes.  

§ 1º É exigida a presença de, pelo menos, dois terços dos filiados, em dia com suas 
obrigações estatutárias, para abertura da Assembléia Geral destinada a deliberar sobre a 
dissolução da entidade.  

§ 2º O não-comparecimento da maioria absoluta dos filiados que tenham requerido a 
realização de Assembléia Geral Extraordinária, nos termos do art. 11, item II e III, implica o 
impedimento da deliberação sobre a matéria objeto da convocação.  

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior:  

I - fica vedado aos requerentes daquela Assembléia Extraordinária subscrever outras 
convocações no prazo de três meses, permitida a justificativa de faltas por motivo de força 
maior;  

II - a Diretoria Executiva deve cobrar dos filiados, que a tenham requerido, as 
despesas efetuadas com a Assembléia não realizada.  

Art. 15º - As deliberações das Assembléias Gerais devem ser tomadas por votação 
nominal, ou mediante aclamação, conforme a preferência do plenário, e o seu resultado, 
obtido por maioria de votos dos presentes no momento das votações, deve ser transcrito em 
Ata apropriada.  

Art. 16º - As Assembléias Gerais serão registradas em livro de Ata próprio, e deverão 
ser assinadas pelo presidente e secretário geral, ficando facultado a assinatura dos filiados. 

Art. 17º - As assinaturas previstas no artigo anterior poderão ser apostas em folhas 
em separado, visadas pelo Presidente e pelo Secretário da Assembléia Geral, que 
assinarão, obrigatoriamente, também ao final da Ata transcrita no livro próprio. 
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Parágrafo único – quando se trata de matéria para aprovação na Assembléia a 
mesma depois de aprovada será apensada ao livro ata vistada pela Presidente e o 
Secretário da Assembléia do SINDAFAZ. 

Art. 18º - As Assembléias Gerais, Ordinária ou Extraordinária, devem ser abertas e 
dirigidas pelo Presidente da entidade ou seu substituto regular.  

§ 1º Tratando-se de apreciação de prestação de contas da Diretoria Executiva, cabe 
ao Presidente do Conselho Fiscal a abertura e a direção dos trabalhos da Assembléia Geral.  

§ 2º Na hipótese a que se refere o art. 10º, inciso VI, a Assembléia Geral deve ser 
aberta pelo Presidente da entidade ou seu substituto regular e dirigida por filiado escolhido 
pelos presentes, em seguida à abertura.  

SEÇÃO II 
 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Art. 19º - A Diretoria Executiva será composta de: 
 

I. Presidente; 
II. Vice-Presidente; 
III. Secretário Geral; 
IV. Diretor-Financeiro; 
V. Diretor-Administrativo; 

VI. Diretor de Aposentados e Pensionistas. 
 
§ 1º – O Presidente ou seu substitutivo deverá residir no foro da comarca de Campo 

Grande – MS, constituído no artigo 1º deste Estatuto como local da sede do SINDAFAZ/MS. 
 
§ 2º – O Presidente receberá verba de representação fixada em 02 (dois) salários 

mínimos mensais.           
   

Art. 20º - Ressalvadas as competências privativas dos demais órgãos, cabe à 
Diretoria Executiva a administração e a representação do SINDAFAZ/MS e, 
especificamente:  

I - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e as deliberações das Assembléias Gerais 
Ordinária e Extraordinária;  

II - Propor à Assembléia Geral a reforma ou alteração do Estatuto;  

III - Propor à Assembléia Geral os valores das mensalidades dos filiados;  

IV - Elaborar e executar seu plano de trabalho;  
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V - Zelar pelo patrimônio do SINDAFAZ/MS;  

VI - Propor à Assembléia Geral Ordinária o orçamento de cada exercício, bem como à 
Assembléia Geral Extraordinária, as suas eventuais alterações, durante a execução 
daquele;  

VII - Apresentar ao Conselho Fiscal os balancetes trimestrais e o balanço geral anual 
e, à Assembléia Geral Ordinária, a prestação de contas anual e o relatório anual de 
atividades;  

VIII - Designar a Comissão Eleitoral;  

IX - Autorizar a admissão, exclusão e readmissão de filiados;  

X - Encaminhar ao Governo/Secretaria propostas de interesse da classe;  

XI - Desenvolver outras ações necessárias ao cumprimento de suas atribuições 
estatutárias, legais e constitucionais.  

 
Art. 21º - Os membros da Diretoria Executiva, no exercício regular de suas gestões, 

não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome do SINDAFAZ/MS, 
salvo se contraídas de má-fé. Todavia, são eles responsáveis pelos prejuízos a que dêem 
causa em virtude de infração à Lei e a este Estatuto.  

Art. 22º - A Diretoria Executiva deve reunir-se, pelo menos, uma vez por mês, 
segundo o calendário estabelecido pela maioria de seus membros e, extraordinariamente, 
quando convocada pelo seu Presidente ou pelo Conselho Fiscal.  

Art. 23º - Nas reuniões da Diretoria Executiva, as deliberações devem ser adotadas 
pela maioria simples de votos. 

Art. 24º - Os cargos vagos por impedimento temporário de Diretores, ou por 
decorrência de vacância de cargo, devem ser assumidos pelo subseqüente. 

§ 1º Ocorrendo renúncia coletiva dos membros da Diretoria Executiva, inclusive dos 
suplentes, o Presidente, ainda que resignatário, deve convocar, no prazo de cinco dias, a 
Assembléia Geral Extraordinária, para que sejam constituídas:  

I – eleição de uma nova Diretoria Executiva, caso a renúncia ocorrer no primeiro ano 
do mandato.  

II – uma Diretoria Provisória eleita pela Assembléia Geral com voto da maioria 
simples, que designará a Comissão Eleitoral para a eleição de nova Diretoria Executiva, 
para o restante do mandato, caso a renúncia ocorrer no segundo ou terceiro ano do 
mandato;  
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§ 2º - Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a Diretoria Provisória tem 
mandato até a posse da nova Diretoria Executiva, que deve ocorrer no quinto dia após a 
proclamação do resultado das eleições.  

 

SUB-SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE 

 

Art. 25º - Compete ao Presidente do SINDAFAZ/MS/MS:  

I - representar o Sindicato perante as autoridades administrativas e judiciais, podendo 
delegar poderes na constituição de procuradores;  

II - convocar reuniões da Diretoria Executiva, da Assembléia Geral e da Comissão 
Fiscal, abrindo-as e presidindo-as; 

III - ordenar as despesas autorizadas no orçamento ou créditos adicionais e assinar, 
juntamente com o Diretor-Financeiro, os cheques de responsabilidade do SINDAFAZ/MS;  

IV - assinar as Atas das reuniões, a previsão orçamentária, a prestação de contas e 
todos os demais documentos que dependam de sua assinatura, bem como rubricar os livros 
da Secretaria e do Financeiro;  

V - determinar os assuntos que devam ser submetidos à aprovação da Assembléia 
Geral, fazendo cumprir as deliberações dessa;  

VI - administrar as rendas e os bens do SINDAFAZ/MS, incrementando a receita, 
orientando e aprovando a aplicação dos valores financeiros;  

VII - aprovar os regimentos, manuais e procedimentos da Diretoria Executiva e os 
serviços da entidade;  

VIII - conceder licenças, a pedido, a membros da Diretoria Executiva;  

IX - propor à Assembléia Geral a reforma e alterações deste Estatuto; 

X – contratar funcionários e fixar-lhes os salários; 

XI – bem desempenhar o cargo para o qual tenha sido eleito e no qual tenha sido 
investido; 

XII – prestar aos filiados e aos órgãos da administração sindical as informações 
solicitadas e dar vistas aos interessados, de papéis, documentos e contas, quando 
solicitados através de requerimentos protocolizados, na secretaria do sindicato 

XIII - exercer outras atividades correlatas.  
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Art. 26º - Compete ao Vice-Presidente:  

I - substituir o Presidente, em seus impedimentos e na vacância do cargo;  

II - cooperar com os membros da Diretoria Executiva no desempenho de suas 
funções;  

III - desempenhar as atribuições delegadas pelo Presidente, bem como exercer 
outras atividades que lhe sejam confiadas.  

 

SUB-SEÇÃO II 

ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO GERAL 

 

Art. 27º - Compete ao Secretário Geral:  

I – organizar e coordenar as atividades da Secretaria;  

II - preparar e secretariar as Assembléias Gerais;  

III - ter sob sua guarda o arquivo do SINDAFAZ/MS;  

IV - manter escriturados em dia os livros de registro de filiados e de atas;  

V - representar o SINDAFAZ/MS, quando solicitado pelo Presidente;  

VI - supervisionar os serviços administrativos do SINDAFAZ/MS e assinar o 
expediente de rotina, exceto os que sejam de exclusiva competência do Presidente e do 
Diretor-Financeiro;  

VII - administrar, coordenar e planejar os serviços de pessoal;  

VIII – quando de seu impedimento, delegar as atribuições ao Vice-Presidente. 

 

SUB- SEÇÃO III 

DA DIRETORIA FINANCEIRA 
 

Art. 28º - Compete ao Diretor-Financeiro:  

I - ter sob sua responsabilidade os bens e valores patrimoniais do SINDAFAZ/MS, 
inclusive os valores monetários, depositando em conta bancária escolhida pela Diretoria 
todo e qualquer numerário recebido;  
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II – promover a arrecadação de toda e qualquer importância devida ou destinada ao 
SINDAFAZ/MS;  

III - dirigir, organizar e fiscalizar os serviços da Tesouraria;  

IV - assinar, com o Presidente, os cheques e demais títulos de crédito e efetuar os 
pagamentos devidos;  

V - organizar, em ordem cronológica, toda a documentação necessária à escrituração 
contábil da entidade e entregá-la ao contador para a elaboração de balancetes mensais, 
balanço anual e outros fins;  

VI - prestar ao Conselho Fiscal todas as informações que lhe tenham sido solicitadas 
por seus membros;  

VII - cumprir e fazer cumprir as determinações legais e estatutárias no tocante à 
alienação de bens, móveis e imóveis do SINDAFAZ/MS;  

VIII – fixar no quadro/mural da sede, para conhecimento dos filiados, os 
demonstrativos dos movimentos financeiros, trimestral e anual;  

IX – pagar, com cheque nominal, do SINDAFAZ/MS, todos os compromissos e 
despesas ordenadas pelo Presidente; 

X – realizar tomada de preços para aquisição de quaisquer bens do ativo imobilizado 
e de materiais de consumo cujo valor exceda a três (03) vencimentos fixos da referência 
inicial da categoria; 

XI - exercer outras atividades correlatas ao cargo.  

§ 1º É vedado ao Tesoureiro conservar em seu poder importância, em moeda 
corrente. 

 

SUB-SEÇÃO IV 

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 29º - Compete ao Diretor-Administrativo:  

I - promover, em conjunto com o Presidente, a defesa dos interesses do Sindicato e 
de seus filiados;  

II - organizar e manter os arquivos de cópias de pareceres, estudos, minutas e outros 
expedientes de interesse do SINDAFAZ/MS;  

III - ementar a legislação e jurisprudência de interesse do Sindicato;  
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IV - em conjunto com o Secretário-Geral:  

a) elaborar pareceres, contratos, convênios e demais atos de conteúdo técnico;  

b) elaborar os expedientes que devam ser encaminhados às autoridades 
administrativas;  

c) controlar e manter atualizados os registros de processos judiciais e 
administrativos;  

d) acompanhar os projetos de lei apresentados à Assembléia Legislativa, que 
interessem ao Sindicato;  

e) elaborar as pesquisas solicitadas pela Diretoria Executiva;  

f) acompanhar junto aos órgãos competentes os processos administrativos 
individuais relativos e assuntos funcionais dos filiados; 

 

SUB-SEÇÃO V 

DA DIRETORIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

 

Art. 30º - Compete ao Diretor dos Aposentados e Pensionistas:  

I - promover, em conjunto com o Presidente, a defesa dos interesses dos membros 
aposentados e pensionistas;  

II - exercer todas as atividades necessárias à fiel execução dos trabalhos da Diretoria 
Executiva;  

III - participar e colaborar nas Assembléias Gerais, das reuniões e das decisões de 
interesse dos representados;  

IV - organizar e manter atualizado o fichário dos membros aposentados e dos 
pensionistas;  

V - acompanhar junto aos órgãos competentes os processos administrativos 
individuais relativos à assuntos funcionais dos aposentados e pensionistas filiados; 

VI - exercer outras atividades determinadas pelo Presidente, dentro da área de sua 
competência.  

 
SEÇÃO III 

DO CONSELHO FISCAL 
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Art. 31º - O Conselho Fiscal é o órgão superior e autônomo de inspeção e 
fiscalização da gestão econômico-financeira do SINDAFAZ/MS, composto de três membros 
efetivos e de igual número de suplentes, eleitos, dentre os filiados efetivos, por voto direto e 
secreto. 

Parágrafo único - O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de três anos e 
coincide, no tempo, com o mandato dos membros da Diretoria Executiva.  

Art. 32º - O Conselho é composto dos seguintes cargos: 

I. Presidente; 

II. Secretário; 

III. Secretário; 

 

Art. 33º - Compete ao Conselho Fiscal, visando manter a regularidade da vida 
financeira e econômica da entidade:  

I. Emitir parecer sobre o balanço anual e as demais demonstrações financeiras e 
econômicas do SINDAFAZ/MS;  

II. Exercer a auditoria fiscal da entidade;  

III. Realizar, com plenos poderes, e quando julgar necessário, a ação 
fiscalizadora, as vistorias e os exames contábeis, inclusive sob a forma de auditoria externa.  

IV. Conciliar as deliberações das Assembléias para tê-las como base de suas 
próprias decisões; 

V. Participar de todas as Assembléias; 

VI. Compete ao Diretor Presidente do Conselho Fiscal coordenar e dirigir as 
reuniões do Conselho; 

VII. Compete ao Diretor Secretário do Conselho Fiscal elaborar a pauta e redigir 
obrigatoriamente as atas das reuniões do Conselho, lendo-as e submetendo-as à 
apreciação do plenário ao final das reuniões; 

VIII. Compete ao Diretor Financeiro acompanhar as finanças do SINDAFAZ/MS. 

Art. 34º - O Conselho Fiscal deve promover a tomada de contas da Diretoria 
Executiva se, no início do ano civil, não receber dela os elementos contábeis e da 
administração financeira necessários à prestação de contas.  
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Parágrafo único - Na hipótese de a Diretoria Executiva criar obstáculos para a 
tomada de contas pelo Conselho Fiscal, pode ser proposta a interdição de seus membros à 
Assembléia Geral, no prazo por ela estabelecido para as averiguações contábeis. 

Art. 35º - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, na sede 
do SINDAFAZ/MS ou em local por ele determinado, e, extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo Diretor Presidente do Conselho Fiscal. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS FILIADOS 
 
 
Art. 36º - Podem filiar-se ao SINDAFAZ/MS os servidores da Carreira de Atividades 

de Apoio Fazendário, ativos e  inativos, que constituem o quadro de filiados efetivos, bem 
como os pensionistas vinculados à carreira de Atividades de Apoio Fazendário, que 
constituem o quadro de filiados contribuintes. 

 
Parágrafo único - Os servidores mencionados no “caput” deste artigo são investidos 

na condição de filiados do SINDAFAZ/MS, mediante o preenchimento e assinatura do 
pedido de admissão e a autorização de desconto em folha de pagamento da contribuição 
mensal, implicando isso a sua adesão a este Estatuto e o compromisso de seu fiel 
cumprimento, bem como os das demais normas internas e obrigações sociais. 

 
 

SEÇÃO I 
 

DOS DIREITOS 
 
 

Art. 37 - Ao filiados em dia com suas obrigações estatutárias e sem débitos de 
qualquer natureza para com o Sindicato são assegurados os seguintes direitos: 

 
I. Votar; 

II. Ser votado, se estiver filiado 06(seis) meses antes da publicação do edital das 
eleições; 

III. Participar das Assembléias Gerais; 
IV. Ter defesa nos processos disciplinares; 
V. Sugerir à administração sindical, medidas e propostas de interesse da 

categoria; 
VI.  Requerer a convocação da Assembléia Geral, na forma prevista neste 

Estatuto; 
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VII. Ser assistido, como servidor, na defesa de seus interesses legítimos e direitos 
funcionais, coletivos ou individuais; 

VIII. Gozar das prerrogativas de filiado, asseguradas pela Constituição, pela 
legislação vigente e por este Estatuto; 

IX. Solicitar vistas a documentos, contas e informações em quaisquer níveis da 
administração sindical, mediante requerimento por escrito e protocolizado na Secretaria 
do Sindicato; 

X. Recorrer ao Conselho Fiscal e à Assembléia Geral, nesta ordem, em face de 
ato lesivo de direito, contrário a este Estatuto. 

XI. utilizar os serviços e instalações do SINDAFAZ/MS, obedecida as normas 
internas pertinentes.  

 
Parágrafo único – O prazo para atendimento da solicitação a que se refere ao inciso 

“IX” deste artigo é de 10 (dez) dias contados a partir da data de protocolização do 
documento. 

 
 

SEÇÃO II 
 

DOS DEVERES E PENALIDADES 
 
 

Art. 38º - São Deveres do Filiado: 
 

I. Pagar mensalmente a contribuição financeira prevista no artigo 55, inciso I, 
deste estatuto. 

 
II. Liquidar os compromissos assumidos pelo SINDAFAZ/MS em nome do filiado, 

além do pagamento pontual de sua contribuição mensal, diretamente à Diretoria 
Financeira, caso não seja consignada em folha de pagamento; 

 
III. Cumprir fielmente as disposições deste Estatuto, do regimento eleitoral, dos 

regimentos internos e as deliberações dos Conselhos Fiscal, da Diretoria Executiva e da 
Assembléia Geral e Extraordinária; 

 
IV. Zelar pelo Patrimônio do Sindicato; 

 
V. Colaborar, sempre que convocado, para a realização de trabalhos, metas e 

objetivos do SINDAFAZ/MS; 
 

VI. Participar das Assembléias Gerais e votar pessoalmente nas eleições, 
elegendo seus dirigentes e representantes. 
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VII. Manter elevado espírito de colaboração com o SINDAFAZ/MS e de união com 
os integrantes da categoria profissional e os servidores em geral, bem como participar de 
reuniões e atividades programadas. 

 
Art.39º - Ao filiado que tenha infringido as disposições deste Estatuto aplicam-se as 

seguintes penalidades: 
 

I. Multa correspondente a 15% do vencimento básico da carreira inicial, a ser 
aplicada àquele que, obrigado ao pagamento de débitos de quaisquer natureza para o 
Sindicato, sem justo motivo, deixar de efetuar o pagamento na época aprazada;  

 
II. Advertência escrita, a ser aplicada pela Diretoria Executiva àquele que tenha 

infringido quaisquer das disposições deste Estatuto; 
 

III. Suspensão, dos direitos elencados no art. 37º, alíneas e parágrafos, variável 
de trinta a cento e oitenta dias, aplicada pela Diretoria Executiva àquele que tenha 
praticado atos contrários a deliberação da Assembléia Geral ou do Conselho Fiscal; 

 
IV. Exclusão a ser aplicada pela Diretoria Executiva, “ad referendum” da primeira 

Assembléia Geral, após sindicância regular, executada pelo Conselho Fiscal provocada 
pela Diretoria Executiva para os casos específicos de filiado que: 

 
a) Seja reincidente em ato punido com a pena de suspensão; 
b) Tenha tentado ou consumado ato de difamação contra o SINDAFAZ/MS; 
c) Tenha promovido desordens no recinto social ou em locais onde tenham sido 

realizadas reuniões da entidade; 
d) Tenha deixado de pagar as mensalidades por mais de três meses; 
e) Tenha causado prejuízos financeiros ou físico-patrimoniais à entidade. 

 
§1º A aplicação de qualquer penalidade deve ser precedida de audiência com o 

filiado, devendo ser-lhe concedido prazo de defesa escrita, de 10 (dez) dias, contado de sua 
notificação. 

 
§2º A notificação referida no parágrafo anterior deve ser entregue sob registro postal 

ou sob protocolo, na secretaria do sindicato. 
 
§3º Da decisão da Diretoria Executiva cabe recurso, no prazo de trinta dias, ao 

Conselho Fiscal, em primeira instância, e à Assembléia Geral, em segunda instância. 
 
§4º Os filiados que tenham sido eliminados conforme dispõe o inciso IV, alínea “d” e 

“e”, poderão ingressar no quadro social após a liquidação do débito, a juízo da Diretoria 
Executiva, em conformidade com o Conselho Fiscal. 

 
Art. 40º - Perderão seus direitos de filiados os que: 
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I. por qualquer motivo, deixarem de pertencer a categoria, exceto no caso 
de aposentadoria ou prestação de serviço militar obrigatório. 

II. ex-ofício”, por descumprimento às disposições deste Estatuto, sendo-
lhe facultada ampla defesa.. 

III. utilizar o nome da entidade com o objetivo de obter vantagens para si 
ou para outrem, inclusive promoção pessoal; 

 
§ 1º – Salvo as exceções previstas neste artigo, os filiados que perderem seus 

direitos não poderão exercer quaisquer cargos na administração sindical. 
 
 
§ 2º - O filiado que mudar de categoria deverá, de imediato comunicar sua 

desfiliação à Diretoria Executiva, através de requerimento protocolizado na Secretaria do 
SINDAFAZ/MS. 

 
§ 3º - A apreciação da falta cometida pelo filiado deverá ser feita pela Diretoria 

Executiva, na qual será garantido amplo direito de defesa ao acusado. 
 
 
 
 

CAPITULO IV 

DA ELEIÇÃO, POSSE E COMISSÃO ELEITORAL 

 

SEÇÃO I 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art.41º -  A eleição para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal será realizada em 
fevereiro e o mandato para todo e qualquer cargo eletivo é de três anos, por escrutínio 
secreto, sendo os eleitos empossados em primeiro de março. 

Art.42º - As eleições para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal se farão por 
chapas, obrigatoriamente vinculadas a mesma eleição.  

Art.43º - Os prazos do processo eleitoral contam-se excluindo o dia do início e 
incluindo o do final. 

Parágrafo único - Os prazos não se iniciam nem se findam aos sábados, domingos e 
feriados, transferindo-se o dia do início ou do término para o primeiro dia útil. 

Art.44º - O voto é direto, secreto e pessoal, sendo vedado qualquer tipo de 
representação ou voto por correspondência. 
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Art. 45º - O pedido de inscrição de chapa deve ser feito até 30 (trinta) dias antes das 
eleições e seus componentes não poderão estar exercendo ou vir a exercer função 
executiva. 

 
Parágrafo único - A inscrição para o Conselho Fiscal será por chapa composta de 

três membros efetivos e de igual número de suplentes, não se vinculando a nenhuma chapa 
inscrita para a Diretoria Executiva. 

 
 Art. 46º - O recebimento dos pedidos de registro de chapa, a execução das eleições, 

a apuração dos votos e a proclamação dos eleitos ficará a cargo de uma Comissão Eleitoral. 
 
 Art. 47º - Serão proclamados eleitos:  

I. Para a Diretoria Executiva, a chapa mais votada; 
II. Para o Conselho Fiscal, a chapa mais votada. 
 

Art. 48º - Os eleitos tomarão posse em primeiro de março. 
 
Art. 49º - As demais regulamentações das eleições constarão de Regimento próprio 

que versará necessariamente sobre: 
 

I -  Instauração do Processo Eleitoral; 
II -  Como serão convocadas as eleições; 
III -  Questões de elegibilidade; 
IV -  Questões de impugnação de candidatura ou de chapas; 
V -  Voto e votação; 

VI -  Posturas recursais; 
VII -  Proclamação e posse dos eleitos; 
 
 

CAPITULO V 
 

DO MANDATO 
 
 

Art.50º - O mandato da Diretoria Executiva e do conselho fiscal é de 03 (três) anos 
podendo ser reconduzido em reeleição para mandato consecutivo em qualquer cargo. 

 
 

SEÇÃO I 

DA PERDA DE MANDATO 

 

Art. 51º - Perde o mandato o membro da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal que: 
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I - tenha deixado de comparecer, sem motivo justificado, em cada ano, a um terço 
das reuniões ordinárias ou a três consecutivas;  

II – seja eleito para qualquer cargo político partidário. 

§ 1º - A perda do mandato prevista no “caput” deve ser declarada em reunião 
extraordinária da Diretoria Executiva, com posterior comunicação aos filiados.  

§ 2º - São motivos justificados para efeito do “caput” do artigo: 

I. Doença comprovada por atestado médico; 

II. Afastamento por motivo de luto, gala ou para prestar assistência a pessoa enferma 
da família. 

§ 3º - Igualmente, perde o mandato o membro da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal, exceto o suplente, nos seguintes casos:  

I - Malversação ou dilapidação do patrimônio social;  

II - Violação das regras deste Estatuto;  

III – Quando, investido no cargo de Presidente, o mesmo necessitar mudar-se da 
localidade da sede do SINDAFAZ/MS. 

IV - Recusa comprovada e sem justo motivo em atender ao pedido de vistas a 
documentos, livros e contas de sua responsabilidade, bem como recusa a prestar 
informações regularmente solicitadas; 

V - Recusa de comparecimento junto ao Conselho Fiscal, quando solicitado para 
esclarecimento. 

Art. 52º - A perda de mandato coletivo da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, 
será declarada em Assembléia Geral. 

Parágrafo único - Nas perdas de mandatos, novas eleições serão feitas conforme 
este Estatuto. 

 

SEÇÃO II 

RENUNCIA, ABANDONO E AFASTAMENTO DE MANDATO 

 

Art. 53º - Havendo renúncia ou destituição de qualquer membro da administração 
sindical, assumirá automaticamente o cargo vago, o seu substituto legal, devendo-se 
proceder da seguinte forma: 
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I - Esgotada a lista de ocupantes do cargo, as substituições far-se-ão em linha 
decrescente, convocando-se os suplentes que ocuparão os últimos cargos; 

II - As renúncias serão comunicadas por escrito ao Diretor Presidente do Conselho 
fiscal ou a Diretoria Executiva ou ao seu substituto legal. 

Art.54º - No caso de abandono de cargo, processar-se-á nos termos dos artigos 
anteriores. 
 

§1º - Considera-se abandono de cargo, a ausência não justificada a três reuniões 
sucessivas, ou cinco alternadas, anualmente, ou ainda a falta injustificada, por trinta dias 
consecutivos, ao trabalho, em quaisquer níveis da administração. 

§2º - O Conselho Fiscal poderá autorizar, em casos de necessidade comprovada, o 
afastamento ou licença de membros da Diretoria Executiva e de seus membros, por prazo 
de até 60 dias, prorrogáveis por igual período. 

§ 3º - Concedido o afastamento ou licença, os órgãos administrativos que ficarem 
com seus cargos vagos, convocarão e darão posse imediata ao suplente ou substituto legal. 

 
 

CAÍTULO VI 

DA GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÔNIAL 
 

Art.55º - Constituem receitas do SINDAFAZ/MS: 

I. Contribuições mensais estatutárias consecutivas dos filiados calculadas a base de 
1% (um por cento) sobre o vencimento bruto. 

II. Contribuições espontâneas, doações e legados, desde que sua aceitação pelo 
SINDAFAZ/MS não implique em qualquer compromisso de reciprocidade; 

III. Renda decorrentes de aplicações financeiras. 

IV. Renda de patrimonial;  

V. Provenientes de empreendimentos, atividades e serviços; 

VI. As multas e outras rendas e receitas. 

VII. Contribuição sindical (previsto em lei). 

Art.56º - O exercício financeiro corresponde ao ano civil. 
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Parágrafo 1º - Ao término de cada exercício financeiro será levantado um balanço 
geral e uma demonstração das receitas e despesas do exercício, além de uma consolidação 
orçamentária. 

Parágrafo 2º - O balanço geral, a demonstração de receitas e despesas e a 
consolidação orçamentária serão apreciadas pelo Conselho Fiscal. 

Parágrafo 3º - Quando o término do mandato da Diretoria Executiva, por qualquer 
motivo, não coincidir com o encerramento do exercício social, proceder-se-á na forma 
prevista nos parágrafos anteriores. 

Art.57º - As irregularidades decorrentes de atos que importem em malversação de 
numerário de dilapidação do patrimônio do SINDAFAZ/MS serão apuradas em processo 
administrativo, pelo Conselho Fiscal, cabendo a este tomar as medidas administrativas ou 
judiciais cabíveis, respeitado o direito de ampla defesa. 

 

CAPÍTULO VII 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
 

Art.58º - As representações do SINDAFAZ/MS junto a órgãos sindicais superiores, 
somente serão compostos por servidores da carreira Atividades de Apoio Fazendários. 

 
Art.59º - No caso de dissolução ou extinção do SINDAFAZ/MS, se não houver 

previsão legal de destinação de seus bens, a Assembléia Geral que decidir pela dissolução 
ou extinção decidirá, também, sobre essa destinação. 

Art.60º -   Os membros da Diretoria Executiva poderão afastar-se de seus cargos por 
motivos: 

I. Particulares, por prazo não superior a 30 (trinta) dias; 

II. Tratamento de saúde, não superior a 120 (cento e vinte) dias. 

Parágrafo único – quando tratar-se do disposto no item “II”, necessário comprovação 
mediante atestado passado por médico de instituição oficial de saúde, prorrogável por igual 
período, apenas uma vez. 

Art.61º - A contratação de funcionários do SINDAFAZ/MS deverá ser efetuada 
mediante processo seletivo, vedada à contratação de parentes, até o terceiro grau, de 
membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
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Art.62º - Revogadas as disposições em contrário, este Estatuto entra em vigor na 
data de sua aprovação, competindo à Diretoria Executiva as providências necessárias ao 
seu registro nos órgãos competentes. 

Art.63º - O mandato dos membros da Diretoria Executiva, empossados no dia 31 de 
julho de 2006, com término previsto para o dia 30 de julho de 2009, fica prorrogado até o dia 
primeiro de março de 2010, quando a Diretoria Executiva, eleita para o triênio 2010/2013, 
tomará posse.  

Parágrafo único – O mandato dos membros do Conselho Fiscal, empossados no dia 
24 de março de 2007, com término previsto para o dia 30 de julho de 2009, fica prorrogado 
nos termos do caput deste artigo. 

 

Campo Grande-MS, 18 de abril de 2009. 
 
 
 

 
Darlene Pereira Mendes 

Presidente do SINDAFAZ 
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