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CERTIDÃO

CERTIFICO que no livro A-31 de Registro'C=ivil das Pessoas Jurídicas
desta cidade de Gramado/RS, às folhas 04 F, sob no Av.23 do Registro 419, em data de
terça-feira, 10 de março de 2020, encontra-se averbado o(a) ALTERAÇÃO DE
ESTATUTO SOCIAL, cu oteoréo uinte
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Rua Gs.ibsldi. 4?ó- Sal. 2^ c ,A - CEP 95670{00 - OnmúdolRs
'IEL + 55 54 3286

ATA Assembl€la Gêrsl Extraordinária no 02/20í9

Ata da Assembleia Geral Eíraordinária do
Sindicato dos Lolistas da Regtãe das Hortênsias,
realízada em 21 de outubro de 2019, com a
seguinte ordem do dia:
- Abertura de Filial na cidade de Canela/RS;
- AlteraÇáo do Estatuto Sociat;
- Assuntos em Geral

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e um dia§ do mês de outubro de dois mil e
dezenove, às 19h30min em primeira convocaçâo e as 19h40min, em segunda
convocação, em regime extraordinário, reuniram-se na sede do Sindilojas, sito à
Rua Garibaldi, no 476, sala 2 A e 3A em Gramado/RS, os di€tores, associados
integrantes da categoria emnÔmica "comercio varejista"- çiára tratarem da
segúinte ordem do dia: - Abertura de Filial em Canela. PRESENTE§: Goníorme
lista de presenças em anexo. ABERTURA DOS TRABALHOS: Nâo aüngido o
quórum estatutário em primêira convocação, a assembleia Íoi declarada aberta'
em segunda convocação, às 1g hoÍas e 40 minutos, pelo presidente do sindicato,
Sr. Guido Josó Thiele, que agradeceu a presença de todos, convidando o
Executivo Nilvio Castanheiro para comporem a mesa. ENCAMINHAMENTO DA
REUNÉO: oando poÍ inslalada a assembleia, o presidente convidou o executivo
Nilvio Castanheiro, para secretariar os trabalhos e em seguida solicitou-me que
lesse o edital de convocaçáo publicado no Jornal lntegração, ia 15 dê outubro de
2019, na p-ágina 05, que se encontra assim redigido-: EDTTAL DE
CONVOCAçÁO. O Presidente do Sindicato dos Lo.filsÍas da Regiáo das
Hortênsias, no uso de suas atribuições estatulárias, convoca as emprcsa§
assocradas integrantes da categoria econômica "comercio varciista", a

comparecer as Assemb/eras Gerais que seráo realizada no próximo dia 21 de
outubro de 2019, na sede do Sindicato, sito à Rua Garibaldi 476 - Sala 2A e 3A'

Centro, Gramado, RS, conforme segue: Às l9h1Omin em Pimeira convocação o
as lgh21min em segunda convocdção, em regime otdináio, paÍa tratar da

segu,hte otdem do dia: Aprovaçáo da prr.Posta de otçamanto de receitas e
despesas para o exarcício 2020, na forma prevista no ad. 14, do Estatuto Social
do Sindicato. Às 19h3omin em primeira convocaçáo e às 19h!0min em segunda
convocdção, em regíme extraordináio, pan tratar da seguinta- ordem do díai
Abeúura. de Filial na cidade de Canela/RS; 'Alteração do Estatuto socra/; -

AssunÍos Gerais. Gramado, 15 de outubto de 2019, Guido José Thiele'
Presidente". Finda a leitura do Edital de Convocaçâo, o Presldente colocou em
votação a aprovaçáo da ata no 001/20'19, da última assembleia geral
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Sindilojas

Esa

ReqiED das Hoítênsias

êxtraordinária, realizada no dia 17 de abril de dois mil e dezenove, sendo
aprovada por unanimidade, passando, na sequência, à ordem do dia:
ABERTURA DE FILIAL EM CANELA: o presidente sugeriu a abertura de uma
filial na cidade de Canela, junto ao BIO COWORKING, Rua Batista Luzardo 167 -
Centro - Canela/RS, para poder atender os associados na cidade de Canela com
maior facilidade. Após debatido e esgotado o tema, a proposta de abertura de Íilial
na cidade de Canela foi colocada em votaçâo sendo aprovada por unanimidade
de votos. Dàdo continuidade a pauta: ALTERAÇÃo Do ESTATUTO SOCIAL: o
presidente ressalta que o material com a proposta de alteração foi entregue a
todos presentes. Dando início à pauta explica que a proposta envolve,
basicamente, cinco alteraçôes: 1) lnclusão no Artigo 20 do número Xlll: Defender
a unicidade sindical e/ou unidade sindical e a manutençáo do Sistema
Confederativo da Representação Sindical do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo; 2) lnclusâo no Artigo 20 do número XIV: lnstituir mecanismos para
coordenar divergências e conflitos entre os seus associados e atuar na resolução
de conflitos decorrentes de relaçâo do trabalho, por meio da conciliação, da
mediaçâo e da arbitragem e demais métodos de resolução de conflitos, no âmbito
do Comêrcio de Bens, Serviços e Turismo, 3) lnclusáo no Artigo 20 do número XV:
O Sindicato observará a sincronia de mandatos, na íorma da Resoluçâo CNC
361/2003, respeitada a plena liberdade na recondução de seus dirigentes. 4)
Alteração no Artigo 42_- Lelía a; as contribuiçÕes assistencial, negocial,
confederativa e demais contribuiçÕes daqueles que participam da categoria
representada; 5) Alteraçâo no Artigo 42 - parágralo terceiro: Em se tratando dê
contribuiçâo assistencial ou negocial, institulda nos termos do artigo 513, "e" da
CLÍ,2OVo (vinte por cento) do total arrecadado será destinado a Federação do
Comércio de-Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul - FECOMÉRCIO-
RS e 10% («Iéz por cento) a Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo - CNC. Após debatido e esgotado o tema, a proposla de
alteração estatutária foi colocada em votaçâo, sendo aprovada por unanimidade
de votos. O Estatuto Social aprovado é incorporado a presente ata, sendo a ela
acostado. Dando Íim a pauta: ASSUNTOS GERAIS: o Presídente pediu a
colaboração de todos os empresários da categoria para que juntos fortalecemos a
nossa representatividade. Nada mais
presidente declara encerrados os 21
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con da folha anterior istro no 419

ALTER.AÇÃO DO ESTATUTO SOCTAL

cnpíruto r

DOS.FINS DO SINDICATO
:-

Artloo lo
O SINDICATo Dos LOJISTAS OA REGIÂO DAS HORTÊNS|AS, entidade sindicet de 10 grau,

integrante do Sistema Confederativo de Rêpresentâçâo Sindical do Comércio - S|COf.aÉRCIO -, , qr""-sd
refere o art. 80, inciso lV, da ConstituiÇáo Feàeral, com sede e foro em Cramado/nê, na fua Garibaldi 476 -Sala 2A E 34, centro é constituído para fins de estudo, coordenaçâo, proteçâo eiefresentaçáo legal das
catêgoÍias econÔmicas integraôtes 20 Grupo - comércio varejista, nôs municÍjios de óramado,'Camõará do
Sü1, Canela, Nova Pekôpolis, Sâo Francisco de Paula, Jaquirana, e Picada Café, conforme Bstabêtecê a
legislaçâo sindical em vigor.

Pàrágrafo Primeiro

. No m-uniclpio.de:.Gramado, estáo excepcionadas da representeção do sindicato as calegorias
econômicas: 'comércio valêjista de gêneros alimêntlcios": "comércio várejista de veÍculos,,; ,,coriérclo

.varejlsta de peças e acessórios para veÍculos"; "eomércio de vendedores ambulantes",'comércio vaÍejista
dos feirantes"; "estabelecimentos de serviços Íunerários'; 'comércio varejista de produtos farmacêuticos";
"emprêsâsde geragens, estacionamento e de limpeza e conservaçáo de-velculos"; "comêrcio varejista de
derivados de petróleo"; "empresas distribuidoras de gás liqüefeito dá petróleo"; e "transportador-reveádedor-
retalhista de óleo diêsel, óleo combustivel e querosene". Parágrafo Segundo - Nos municÍpios de Cambará
do Sul, Canela,-Nova Petrópolis, São Frâncisco de Paula, Jaquirana, ê Picaaa Café, estáo excepcionadas
da Íepresentáçáo do sindicato as catêgorias econômicas: "comércio varejista dê gêneros alimentÍcios,;
"comércio vaÍejista de veÍculos'; "comércio varejista de peçâs e acessórioê para veÍculos'; "comércio de
vendedorês ambuíantes', "comêrcio varejista dos feirantes"; "comércio verejista de meteríâl óptico,
fotográfico e cinematográ{co'', estabelecimentos de serviÇos funerários"; 'comêicio vare.jista de proàutos
íarmacêuticos'; "comêrcio*vêrejista de carnes Írescas"; "êmpÍesas dê garagens, estaóionamento e de
limpeza ê conservaçâo de veÍculos"; "comércio varejista de deÍivados de peroléo"; .empresas distribuidoras
de gás liqúefeito de petróleo": e "transportador-revendedor-retalhista de ôteo diesel, ôleo combustÍvel e
querosene", nos municípios de camberá do sul, canela, Nova petrópolis, sào Francisco de pauÍa,
Jaquirana, e Picada Café, conforme estabelece a legislaçáo sindÍcal em vigor.

Artioo 2"
São prêrrogativâs do Sindicato:

I - representar e proteger os interesses coletivos da sua categoÍia, ou individueis de seus associados,
perante as autoridades adminlstrativãs, legislativas e iudicaárias, intêrcedendo e colaborando como órgâo
têcnico e consultivo, no esludo e soluçâo dos problemas que se relacionam com a categoria econômica que
coordena;
ll - participar obrigatoriamentê das negociaÇÕes coletivas de tíabalho firmando acordos, cônvenÇÕes ou
confatos coletivos de kabalho, bem como acordos judiciais do trabalho, com as entidades repÍesentantes
das categoriaà proíssionais paritáriãs;
lll - elêger ou designar os represêntantes da categoria que reprêsenta;
V - promover, no que for conveniente para os seus associados, a extensão da sua base territoriâl e e
celebrâÇào de convênios de multirrepresentatividade;
V - estâbelecer contribuiçÕes a todos aqueles que participêm da categoÍia representada, nos termos da
legislaçâo em vigor;
Vl - estabelecer e arrecãdar a contribuiçâo paÍa custeio do Sistema ConÍederativo de Representaçâo
Sindical do Comércio - SICOMÉRCIO e quaisqúer outras prevastas em Lêi, de todos aqueles que pârticipem
da categoria econÔmica coàr-denâda e que não estejam organizados sindicalmente;
Vll - defender os princlpios de libêrdade para exercêr o comércio e serviços, leeldadê nâ concorrência e
ética no desempenho das atividades;
Vlll - conciliar divergências e conflitos entre os filiados, mesmo que atravês de órgão externo em que tenha
repÍesentaÇào, bem como pÍomover a sinêrgia e ã uniáo entre estes;
lX - participar da organizaÇâo do Sistema Confederativo de Representaçâo Sindical do Comêrcio
(SICOMÊRCIO), de que é parte integrantei
X - estabelecer convênios com Planos e Seguros de Saúde e de Acidente de Trabalho; Previdência Privada;
Seguros e resseguros em geral; Medicina Ocupacional e Medicina Prevêntiva, dentre outros que se íizerem
necessários para o atendimênto das necessidades dos associados;

Y
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Xl - realizar, cursos, palestras e eventos para treinamento e profissionalização;
Xll - promover açôês de cunho social, profissionalizante, informativa ou qualidade de vida
Xlll- Defender a unicidadê slndical ê/ou unidade sindical e a manutenção do Sistoma Confederativo
da Representação Sindical do Comórclo de Bene, Serviços e Turismo.
XIV- lnstitulr mecanismos paÍa coordenar divergências e conflitoa entre oe àags asaociados e atuar
na Íesolução de conflito§ decorrentês de relação do t,irbalho, poÍ meio da concitiação, da medlagão
o da erbltragsm ê dêmais métodos de resoÍução de conflltos, no âmblto do Comórclo de Behe,
Serviçoe e Turlsmo.
XV. O Sindlcato observará a sincronia de mandatos, na Íorma da Resolução GNC 3Bi/2OOg,
respeitada a plena llberdade na recondução de seus dlrigênte§.

Artioo 3o
São condiçÕes para o funcionamento do Sindicato:

| - observância rigorosa das leis e dos principios de moral e compreensão dos dêveres éticos;
ll ' abstençáo de qualquer propagandê de candidatura a cargos eletivos estranhos ao Sindicato;
lll - náo exerclcio de cargo eletivo cumulativamente com o do emprego remunela@ pelo Sindicato ou por
entidade por ele administrada;
lV - gratuidade do exercício dos cargos eletivos;
V - proibiçáo da oessão remunerada ou gratuita da sede social à entidade de Índole polltico.partidárie, bem
como da reâlização de atividadês polÍtico partldárias;
Vl - observância das normas compreendidas no artigo 511 da Consolidaçâo das Leis do Trabatho - CLT.

cAPiTULo II
DOS OIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

Artioo 4o
A todo aquele que participe da(s) categoria(s) econômica(s) representada(s), satisfazendo as

exigências da legislaçâo e do presente Estatuto, assiste o direito de ser admitÍdo no quadro social.

Artioo 50
Dividem-se os associados em:

a) FUNDADORES, aqueles que tenham participado da Assembléia de ÍundaÇão;
b) EFEI'lyOSr aqueles que, pertencenles à câtegoria econômica reprêsentada pelo sindicato,

apresentarem seu pedido de admissão instruido com os seguintes elementos:
b.a. menÉo do nome e sede,
b.b.prova do exêrcÍcio de atividade econômica representada pelo sindicato, mediante a

apresentação dos seguintes documentos: alvará de funcionamento, ato constitutivo e sua
última alteraÉo e CNPJ/CPF;

b.c. prova de recôlhimento da Contrjbuição Sindical e de Contribuiçôes imposta à categoria; e
b.d. menÉo do nome por extenso, data de nascimento, estado civil, nacionalidade, endereço

completo, número e data de expediÇáo da caÍteira de identidadê de cada um dos sócios ou

ad ministradore§:
c) COLIGÁDOS: aqueles que, pertencendo a categoria econÔmica representada por outÍo sindicato do

comércio e que, como conseqüência de convênio assinado entÍe este sindicato e o de sua categoria,
apresentarem seu pedido de admissáo que, submetido à aprovaçáo da Diretoria, por esta Íor aceita.

d\ ôOLABORAOORES: aqueles que, mesmo náo pertencendo à categoria econômica representada
pelo sindicato, tendo comprovada idoneidade moral, apresentarem seu pedido de admissáo quÊ,

submetido â aprovação da DiretoÍia, por esta Íor aceito.
e) BENEMÉRtTdS: aqueles que tenham prestado relevantes serviços ao Sindicato, tendo inclusive:

e,â. manifestado alto espirito de cólaboraçáo com os poderes públicos;-'*-
e.b. promovido a solidariedade da classe;
e.c.conconido para o desenvolvimento do pâtrimônio do Sindicâto, mediante doaçÕes ou

legados;
f) HONORÁãIOS. aqueles que, pessoas ÍÍsicas, sócios ou náo, oujurídicas, que, por sua expressáo e

atividade em prol do Sindicado, sejâm credores de tal tÍtulo.
g) CONTRIBUTNIES: aqueles que, pessoas Íísicas ou jurídicás, atrelado. à categorias €conÔmicas-' 

div"rsas, que por interesse vinculativo e assistencial forem aceitos, desde que, cumpridas as

formalidades cadastrais e pecuniárias.

Parágrafo Único
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continuação da folha anterior, Registro no 419

Os associados inqcritos como CoLIGADOS, GoLAEORAOORES, BENELÉR|ToS, HONORÁRlos
e CONIRiÊUINIES, teráo-unicâmente direito a usuíruir dos benêfícios do sindicato, náo thes assistindo o
dirêito de votar e ser votado.

Artioo 8o

Os dados dos associados, inclusive com as espêcificaçõês exibidas no âftigo ántêíior, ficaráo
na sede do Sindiceto.arquivados

Artioo 70

Sâo direitos dos associados:
a) tomar parte, votar e ser votado nas Assembléias Gerais, respeitando o disposto no artigo 50, paíágrafo
únfco; : _

b) requêrer com nÚmero dêassociados nào inferior â 30% (trinta por cento), a convocaçáo de Assembléia
Geral Extraordinária, justificândo-a; e
c) usufruir dos benefÍcios do Sindicato ê rêquerêr a suâ exclusâo do quâdÍo de associados a qualquer
tempo;

Parágraío PÍimelro
Os direitos dag empÍesãs, na condlÉo de associadas, sâo pessoais e intransferlveis.

Parágraío Segundo
Os sócios nâo são responsáveis, solidária ou subsidiariâmente, pêlas obrigaçôes do Sindicato.

Parágraío TeÍcelro
Perdêrá seus diÍêito§ o associado EFETIVO quê, por qualquer motivo, deixar o exercÍcio da

atividade,

AÉloo 8o
Sâo deveres dos associados:

a) pagar pontualmente a contribuição associativa flxãda pela Assembléia Geral, a contribuigáo sindjcal e as
contribuições impostas â categoria;
b) comparecer às Assemblêias GeÍais e acatar as suas decisÕes;
c) bem desempenhar cargo êletivo sindicâl no qual tenha sido investidoi
d) prestigiar o Sindicato=poí todos os mêios ao seu alcancê e propagar o espírito associativo ênúe os
elementos dê sua catêgoílà;
e) náo tomar deliberaçôes que interessem â categoria, sem prêvio pronunclamento do Sindicato;
f) comunicar ao Sindicato, dentro dos 30 (kinta) dias seguintês à respectiva ocorrêncla, toda e quàlquer
alteração de capital social da empresa associada, para fins de atualizaÇâo dê cadastro;
g) respeitar em tudo a Lei e acatar as autoridades constituidas; e,
h) cumprir o presente Estetuto.

Artioo 90
Os associados estâo sujêitos às pênalidadês de suspensâo e eliminaÉo do quadÍo social.

Parágrafo PÍimêiro
Seráo suspensos-dos direitos de associado os que:

a) não comparecerem a 3 (três) Assêmblêias Gerais consecutivas, sêm causas justificedasi
b) desacatarem a Assembleia Geral ou a Diretoria; e
c) sem motivo lustií]cado, se atÍasarem em mais de 3 (três) meses no pagamento das contÍibuiçÕes
associativas e na satisfaçáo das demais contribuiç6es sindicais.

Parágraío Segundo
SeÍáo eliminados do quadro social os que:

a) por sua má conduta, êspírito de discórdia ou falta cometida contra o patrimônio moral ou material do
Sindicato, se constituÍrem elementos nocivos à entidade; e/ou,
b) sem motivo lustificâdo, se atÍasarem em mais de 12 (dozê) meses no pagâmênto das contribuiçóes
associativâs e na satisfaçãodas demais contribuiçóes sindicals.

ParágraÍo TeÍceiro
As penalidadês serâo impostas pela Oiretoria.
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:
Parágrafo Quarto
' A aplicaÉo de penalidade, sob pena dê nulidadê, deverá preceder a audiêncla dô associado, o qual

poderá aduzir, por escrito, a sua defesa, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notiícaçào.

ParágraÍo Quinto
Oas penalidades impostas caberá recurso à Assembleia Geral"

Parágrafo Sexto
A simples manifestaÉo da maiolia não terá base para a aplicaçâo de qualquer penalidade a qual só

terácabimentonoscasoSpreVistosnaLeienesteEstatuto,

Parágraío Sétimo
Para o exercÍcio da atividâde a cominaÇão de penalidade nâo implicará em incapacidade

Artioo í0
Os associados, que tenham sido elímrnados do quadro social, podeÍâo reingressar no quadro sociel,

desde que se reabilitem, a juÍzo dê Assembleia Geral, ou liquidem seus débitos, em se tratando de atraso
de pagamento,

ParágraÍo Único: Na hipótese de reingresso no quadro social, o associado rêceberá novo
número de matícula, sem prejulzo da contagem de tempo como associado ,.*i

CAPÍTULOIII
@

Artlqo í1
O processo eleitoral e das votaçÕes, a posse dos eleitos e os recursos cabÍveis obedecerão às

normas constantes de Regulamento Eleitoral aprovado em Assembléia Geral especlÍicamente convocada
para este Ílm, com a píesença de no mÍnimo 10% (dez por cento) dos associados que estejam êm pleno
exercício de seus direatos sociais e por deliberação de no mÍnimo 2/3 de votos dos presentes.

Parágrato Primelro
O Regulamento Eleitoral somente poderá ser alterado em Assembléia Gãral Extraordinària para

esse flrn êspecificamento convocada, com a pr€sença de no minimo 10ok (dez por cÊnto) dos associados
que estejam em pleno exercÍcio de seus direitos sociais e por deliberaçáo de no mÍnimo 2/3 de volos dos
presentes.

ParágraÍo Segundo
A proposta de alteração do Regulamento Eleitoral será enviada aos associados com antêcedência

mlnima de 30 (trinta) dias da data da Assembléia Geral em que será discutida e votada

Parágrafo Terceiro
Ós integrantes da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados repíesentantes, pãra eÍetivação da sincronia

eleitoral no 
-sistema 

ConÍederativo dê Represenlação Sindical, serão elsitos, por.€scrutlnio secreto, em
pleito realizado no máximo 90 (noventa) dias antes do inicio do prazo para registro de chapas concorÍentes
às eleiçÕes da FEcoMÉRClo-RS.

CAPiTULO IV
oos6Ãêl(õS-o-§iFo-icaro
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Artioo 12---5ao óÍgáos oo sindrcaro
a - a Assembléia GeraÍ (AG)i
b - a Diretorial
c - o Conselho Fiscel (CF);
d - o Conselho Consultivo

AÍtlqo 13

CAPÍTULO IV
DA ASSEMBLÊIA GERAL
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continu da folha anterio 1 Registro no 419

A Assembléia Geral é constituída por todos os associâdos quê estejam em pleno exercÍcio de sêus
dirêitos sociais ê é sobêrana nas resoluçôes não contrárias às leis vigênles e a este Estatuto,

ParágraÍo Prlmeiro
A instalaÉo da Assemblêie se dará em primeiÍa convocaÉo quando estiver presentê a maioria

âbsoluta dos associedos que estqam em pleno exerclclo de seus direitos socíais, ou em segunda
convocação, com qualquernúmeÍo, salvo ãs exceçÕes côntidas neste Estatuto.

Parágrâfo Segundo
As deliberaçÕes serâo tomadas por maioÍia de volos dos pÍesentes à Assembléia instaladê.

ParágÍafo Tercelro
A convocaÉo da Assembléia Geíal será feita por edital, com antecedência mlnima de 3 (três) dias,

em jornal de grande circulaÉo na base têritorial do Sindicato ou no Diário OÍicial do Estado.

Artloo í4
As Assembléias Gerais Ordinârias realizar-se-ão duas vezes por ano, nas seguintes datas:

a) até 30 de abril dê cadqâng pera aprovaÇão das contâs do ano anteÍior e do relatório de âtividades; e
b) atê 30 de novembro de-bada ano para apÍovaçáo da proposta de orçamento de Íeceite e despesa para o
exêÍclcio seguinte.

Artioo'15
Realizar-sê-âo as Assêmbléias Gerâis Extraordinárias:

a) quando o Presidênte ou a maioria da Diretoria ou do Conselho Fiscal julgar convenientei ou,
b) a Íequerimento de 1/5 (um quinto) dos associados que estejam em pleno exercício de seus direítos
sociais, os quais especiÍicaráo pormenorizadamênte os motivos da convocaçáo.

AÍtíoo í6
À convocaÇão da Assembléia Geral Extraordinária, quando íeita pela maioria da OiÍetoriâ, pelo

Conselho Fiscâl ou pelosàssociados, não poderá se opor o Prêsidente do Sindicato, que terá de convôcá-la
por edítal publicado em jornal de grande circulagão na base territorial do sindicato ou no Diário Oficial clo

Éstado dentro de cinco diãs contados da entradâ do requerimento, rêalizando-a no prazo máximo de cinco
dias, contados da data de convocaçáo,

Parágrafo Primeiro
Deveráo comparêcêr à rêunião, sob pen€ de nulidade, 2/3 (dois teÍÇos) dos que a promoverem.

Perágrafo Segundo- 
Na falta de convocaÇão pelo Presidente, expirado o prâzo previsto neste artigo, a Assembléla será

convocada por aqueles que a deliberaram realizar.

Artioo l7---As Assembléias Gerals só poderâo tretaÍ dos assuntos para que forem convocadas.

Artioo í8
Sâo atribuiçÔes da Assembléia Geral:

a) eleger a Diretoria, Conselho Fiscal e delegados representantes;
Ui aprãciar as contas e o relatório de atividades, bem como a proposta de orçamento de receitá e despesa;

c) alterar o presente Estatuto Social;
d) aprovar e altêrar o Regulamento Eleitorali
e1 dêtiberar sobre as negociaçôes coletivas de trabalho;
0 fixar contribuiÇóes doJasssciados e dos integrantês da(s) catêgoria(s) econômica(s) representada(s);

df ã"nnir ieqrai qerais de isêngão ou reduçâo da importância rêpresentada pelas contribuiçÕes que

iér;'lg; intelralm-ente ao sindicáto, do valoÍ da cota parte da contribuiçâo sindical, e das multas e juÍos

acessórios:
h) apreciar em grau de recurso as penalidades impostas pela diretoria;

i) autorizar a readmissão de associado;

1i oeclarar a perda do mandato de membro dâ diretoria e do conselho fiscal;

ij deliberar sàure a fusão, incorporaçâo, cisão ou dissoluçâo do sindicato;

m) deliberar sobre a aÍienaçâo de bens imÓveisl e

7 7
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n) deliberar sobre matéria a ela.atribuída por diploma legal, bem como sobre qualquer assunto de rnteresse
da(s) categorla(s) representada(s)

cApÍrulo.v : .

Artioo í9 
DA DlREToRlA

-O óÍgáo executivo do sindicato á a Diretoria, composta de'1 1 (onze) diíêtores, eleitos na forma
destê Estatuto, com mandato de 04 (quatro) anos e com as seguintes funçóes: 

'

a) Presidente;
b) Vice-Presidentei
c) Vice-Presidente de Finangas e Patrimônio;
d) Diretor de Finanças e Patrimônio;
e) Vice-Presidente Administrativo;
f) Diretor Administrativo;
g) 05 (cinco) Diretores.

Parágrafo Primoiro
Concomitantemenle com a Diretoria seráo eleitos 04 (quatro) Diretores Suplentes, com direito de

voto quando substituírem os diretorês efetivos em suas faltas e impedimentos.

Parágrafo Segundo
O Diretor não poderá exercer emprego remunerado no sindicato ou em entidades de grau superior.

Parágrafo Tercelro
É estabelecida a gratuidade no exerctcio dos cargos eletivos.

Artioo 20----Ã Diretoria compete:
a) dirigir o Sindicato de acordo com o presente Eslatuto, administíar o patrimônio social, promover o bem
geral dos associados e da categoria representadá;
b) elaborar os rêgimentos de servlços necessários, subordinados a este Estatuto;
c) cumprir e fazer cumprir as leis em vigor, bem como o Estaluto, regimentos e resoluçôes própriae ê das
Assembléias Gerais;
d) organizar e submeter, até 30 de novembro de cada ano, à Assembléia Geral, com o parecer do Conselho
Fiscal, a proposta de orçamento de receita e despesa para o exerc[cio seguínte;
e) organizaÍ e submeter, até 30 de abril de cada ano, à Assembléia Geral, com parecer do Conselho Fiscal,
o RelatóÍio de atividades do ano anterior, devendo do mesmo constar:

l, resumo dos principais acontecimentos verificados no curso do ano anterior;
ll. relaçáo dos associados admitidos duÍante o ano e menção dos Íespectivos números de

matricula;

lll. relação dos associados que neste perÍodo, deixaram de fazer parte do quadro social, com as
especiÍicaçôes dos motivos de tal ocorrência; e,

ÍV. balanço financeiro e patrimonia ;

0 aplicar as penalidades previstas neste Estatuto;
g) definir em casos especÍÍlcos, e respeitada a regra geral fixada pela Assembléia, isençÕes e reduçÕes nos
valores devidos à titulo de contribuiçÕes devidas pelo sindicato, bem como das multaj e juros acessórios.
h) reunir-se em sessâo ordinária mensalmente e extraordinariamente sempre lque o Presidente ou sua
maioria julgar conveniente.

Parágrafo Primeiro
As decisôes deverâo ser tomadas por maioria de votos, com a presença minima da maioria de seus

mêmbros.

ParágraÍo Segundo
As peças de que cogitam os incisos lV e V, "d", deste artigo deverão ser organizâdas por

contabilista legahente habilitado e assinadas pelo Presidente e Vice-presidente de Finanças e Patrimônio.
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continuação da folha anterior, Registro no 419

Parágrafo TeÍceiro :- _l
A reuniáo de dir-êtoria poderá sêr convocada por 1/5 (um quinto) dos associados, os quais

especiÍicarâo pormenorizadamente os motivos da convocaÇáo.

Artlqo 2í
Ao têrmino dÕ mandato, a Diretoria fará prestaÇáo de contas de sua gestáo no exercício financêiro

correspondênte.

Artiqo 22
Ao Presidente compete:

a) repÍesentãr o Sindicato, ativa e passivamente, em todos os seus atos, inclusive perantê a AdministraÇão
Pública e em juízo, podeqdo nesta última hipôtese delegar podêrês;
b) assinãr as atas de sesàôés, o OrÇamento Anual, o Relatórlo do exerclcio anterior e todos os papêis que
dependam de sua assinatura, bem como rubricar os livíos da secretaria e da tesouraria;
c) ordenaa âs despesas autorizadas e âssinar os cheques e contas a pegar, juntamente com o Vice-
presidênte de Finançes ê Pâtrimônio;
d) nomear os empregãdos do Sindicato e fixar-lhes seus vencimentos, consoante às necessidades dos
serviços e com o ''referendum" da Diretoria;
e) nomear, com a aprovação da Diretoria, Direlores Adjuntos sem direito a voto nas reuniÕes de Diretoria;
f) convocar e presidir as reuniÕes da Diretoria e do Conselho Consultivo:
g) criar Conselhos lnternos ê Câmaras Especificas, ad rêferendum da Diíetoria, que terão suas atribuiçÕes
definidas em ato prôprio da Diretoria;
h) convocar âs êleiçÕes sindicais respeitando os prazos e formas definidos no art, 11 deste Estatuto e no
regutamento eleitoral; : -
i) convocar e presidir a Assemblêia Geral;
j) dêmitir os empregados da entidade; e
k) firmar contratos dê prestação de serviços com o "referendum" da Diretoria.

Artiqo 23
Ao Vice-Presidentê compete auxiÍiar o Presidente no desempenho de suas atribuições, substituindo-

o em suas laltas e impedimentos.

Artiqo 24
Ao Vice-pÍesidênle de Finanças e Patrimônio compete:

a) ter sob sua guarda e reàp-onsabilidade os valores do Sindicato;
b) assinar, com o Presidente, os cheques e demais papéis de crédito, e efetuar pagamentos e recebimentos
autorizadosi
c) dirigir e Ílscalizar os trabalhos da Tesouraria;
d) apresenter ao Conselho Fiscal balancetes mensais ê um balanço anual;
e) recolher os valoÍes monetários do Sindicato ao Banco designado pela Diretoria, sempre que atingir
importánciâ maior ou equivalente ã 2 (dois) salários mínimos; e

ParágraÍo Único
Será instituído um fundo de ceixa para expediente, com importância nâo superior a dois salários

mÍn imos.

Artioo 25
Ao Diretor de Finánças

em suas funçôes, e substituÍ-lo
ê Patrimônio compete auxiliar o Vice-Presidente de Finanças e PatÍimÔnio

em suas faltas e/ou impedimentos,

Artlqo 26
Ao Vice-prêsidente Administrativo compêlê:

a) preparar a correspondência de expediente do Sindicato;
b) redigir e ler as atas das sessÔes de Diretoria;
cj exeàer todas as atribuiçôes da gestão administratlva concernentê à Secrêtaria;

dl manter o registro do inventário dos bens móveis da entidâdê, bem como administrar o patrimônio

imobiliârio destinado à pro-duçáo de renda; e

AÍtiqo 27
no Diretor Administrativo compete auxiliar o Vice-Presidente Administrativo, §ubstituindo-o nâs suas

Íaltas e impedimentos.

Y7 7
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demais Diretores compete desempenhar atribuiçÕes especÍficas deÍinídas em ato próprio da

Artioo 28
Aos

cepirutovt
DO CONSELHO FISCAL

O Sindicato terá um Conselho Fisca-l composto de 3 (três) membros efetivàs e 2 (dois) suplentes,
eleitos .quadrienalmente pela A_ssembléia Geral, juntamente com a Diretoria, na forma deste Estatuto,
limitando-se, sua competência a fiscatizaçâo da gesião Íinanceira.
ParágraÍo Unico

Os trabalhos do Conselho Fiscal serâo coordenados por um de seus membros por eles escolhido naprimeira reunião após a posse.

Artlqo 30
Ao Conselho Fiscal compete:

a) dar parecer sobre o orçamento do Sindicato para o exercício Íinanceiro; 
_ 

_ _
b) opinar sobre as despesas extraordinárias, sobÍe os balancetes mensais e sobre o-Balanço Anual;
c) dar parecer sobre o balanço do exercÍcio Íinanceiro.
d) reunir-se, ordinariãmente a cada três meses e extraordinariamente quando necessário, por convocação
de seu coordenador ou do Presidente do sindicato;

Parágraío Único
O exame do parecer sobre o balanço do exerclcio Íinanceiro previsão orÇamentária de recejta e

despesa e respectivas alteraçÕes deverá constar da ordem do dia da Assembléia Geral Ordinária,
convocada nos termos deste Estatuto.

Diretoria

CAPíTULOVII
DO CONSELHO CONSULTIVO

Artiqo 3í
O Sindicato terá um Conselho Consultivo que será composto pelos ex-presidentes da entidade e

pelo Presidente em exercÍcio.

Artiqo 32
Ao Conselho Consultivo competel

a) opinar nas decisÕes da diretoría, sempre que for consultado; e
b) reuniÊse sempre que o Presidente da entidade convocar.

ParágraÍo Único
O Conselho Consultivo não tem competência decisória, bem como podér de veto com relagáo às

decisóes da Diretoria e dâ Assembléia Geral.

CAPíTULOVIII
OOS DELEGADOS.REPRESENTÂNTES

AÍtlqo 33
O sindicato será representado junto ao Conselho de Representantes da FECOMÉRCIO-RS por dois

delegados efetivos e dois suplêntes.

Parágrafo Único
O Presidente em exêrclcio do sindicato será um dos delegados-Íepresentãntes efetivos, sendo o

outro, preferencialmente, o ex-presidente imediatamente anterior.

CAPiTULOIX
pA PERDA OO lvrANpATO

â+loo 34
Os membros da Diretoria e do Conselho Fisôal perderão sêus mandatos nos seguintes casos:
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contin da folha anterior istro no 419

a) malversaÇão ou ditepidagâo do patrimônio social;
b) grave violagâo dêste estatuto;
c) abendono do cargor na forma do aÍtigo 40 e parágrafo;
d) kansferência dê residêncle que imporle no afãstamento do exêrclcio do cargo; e
e) deixaÍ de exercer atividade representada pelo sindicato.

ParágraÍo PÍimeiro
A perda do mand€to,ldestitujçâo) será dêclarada em Assembléia Geral para este lim especiatmentê

convocadã, pelo volo coniorde de 2/3 (dois terÇos) dos presêntes, náo podendo ela deliberar, em primêiÍa
convocaçáo, sem a maíorla âbsoluta dos associados, âdmitindo-se qualquer número na convocaçâo
seguinte.

ParágraÍo Segundo
Toda suspensáo ou destituiçáo de cârgo administrativo deveÍá ser procedida de notiÍicaÉo que

assegure ao interessado o pleno diÍeito de defesa, cabendo recurso na forma deste estatuto.

Artioo 35

37
Na hipótese de psrd? de mandato, as substituiÇÕes se farãô de acordo com o que dispóe o artigo

Artloo 36
Os suplentes substituiráo os titulares em suas Íâltas e impedimentos.

Parágrafo Único
A convocaçâo do suplênte quer para a Diretoria, quer para o Conselho Fiscal, compete ao

Pregidente em exercÍcio. - 
-_

Artloo 37
Havendo renúnciâ ou destituição de qualquer membro da Diretoria, assumirá automatlcamente o

cargo vacãntê o substituto lêgal previsto neste Estatuto.

Perágrafo Primelro
As renúncias serão comunicadas por escrito ao Presidente do Sindicato.

ParágraÍo Segundo
Em se tratândo de renúncia do Presidente do Sindicato, será esta notificada, igualmentê por escrito,

ao seu substituto legal, qu_e dentro de 48 (quarenta e oito) horas reunirá a Diretoria para ciêncie do ocorÍido.

Artlqo 38
Se ocorrer renúncia coletiva da Diretoria e Conselho Fiscal e nâo houver suplente, o PÍesidênte,

aindâ que Íesignatário convocará a Assembleia Geral, e fim de que esta constitua uma Junta Govêrnativa
Prôvisôria.

Artloo 39
A Juntra Governativa Provisória, constituÍda nos teríros do artigo anterior, no prazo máximo de 90

(noventa) dias contados da sua posse, pÍocederá as diligências nêcessáÍias à realjzaçâo de novas eleiçóes

iara invéstidura nos cargos da Diretoria e Consêlho Fiscal na conformidade do pre§ente Estatuto, parê o
fim especÍíico de completar o mandato da diretoria renunciante.:'
Parágrafo Único- As eleiÇÕes somente seráo realizadâs câso o peÍÍodo faltante para o térmrno dos mândetos sêja

superior a seis meses.

Artloo 40
em caso de abandono de cargo ou renúncia, proceder-se-á na forma dos artigos anteriores, nâo

podendo, entretanto, o membro da Diretoria ou Conselho Fiscal que houveÍ renunclado ou abandonado o

CAPíTULO.X
DAS SUBSTITUIGOES

continua na próxima folha
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cargo, sereleito para qualquer mândato de administração sindical ou de representagão econômicit, durante5 (cinco) anos.

ParágraÍo único
Considera-se abandono de c€rgo a ausência náo .iustificeda a três reuniÕes consecutivas daDireloria ou do Conselho Fiscal.

Artiqo 41
ocorrendo o falecirnento de membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal, proceder-se-á naconÍormidade do artigo 37 e seus parágraÍos,

cepirur_o xr

Artioo42 
DO pATRtMôNtO DO StNDtCATg

Constituem patrimônio do Sindicato:
â) as contribulções assistonclal, negocial, conÍederatíva € demeig
participam da categoria representada;
b) as contribuiçÕes dos associados;
c) as doações e legados;
d) os bens e valores adquiridos e as rêndas pelos mesmos produzidas;
e) os aluguéis de imóveis e os iuros de Utulos e de depósito; e,
0 as multas e outras rendas eventuais.

ParágÍaÍo Primeíro
Em se tratando de contribuição conÍederativa, instituÍdâ nos termos do-artioo

constituigâo FedeÍal, 15% do totar aÍrecadado será desunado a FEcoMÉRi-ro-hs
ConrederaÇáo Nacional oo Comêrcio.

ParágraÍo Segundo
Caso ocorra a extinção da Contribuiçáo Sindical prevista no artigo

Trabalho, o sindicato destinará 15% (quinze por cento) da arrecadaçáo áa
A FECOMÉRCIO.RS.

contribuiçõê§ daquele§ que

80, inciso lV da
e 5o/o para a

578 da ConsolidaÇáo das Leis do
contribuição que a substituir par8
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Parágrafo Terceiro
Em ae tratando de contribulção assístanclal ou negoclal, in§tituÍda nos termos do arflgo 5,l3,

"e" da CLT, 20% (vinte por conto) do total arrecadado será deotÍnado a Foderação do Çoméicio dã
Bens e serviços do Estado do Rio Grande do sul - FEcoMERclo-RS e {@/o (dêz por cento) a
ConÍederação Nacional do Comérclo de Bens, Servlços e Turismo - CNC,

Artiqo 43
A administraçâo do Patrimônio Sindical, constrtuÍdo pela totalidade dos bens que possuir, compete à

Diretoria.

Artioo 44
Os bens imôveis só poderáo ser alienados mediante permjssão expressa da Assembléia Geral, com

a presença de no mínimô 300/o dos associados que estejam ern pleno exerclcio de seus direitos socíais,

Parágrafo Único
Para âlienaÇão ou aquisição de bens imôveis, o Sindicato deverá realizar avaliaçÕes prévias por no

mÍnimo duas empÍesas especializadas.

Artiqo 45
Os atos que importem malversação ou dilapidação do patrimônio do Sindicato são equiparados ao

crime do pêculato, julgado e punido de conformidade com a legislaçáo penal.

Artioo 46
O sindicato durará por tempo indeterminado.

Parágrafo Prímeiro

Y IO
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caso de dissoluÉo do Sindicato, o que só se dará por delibêrãÇão exprêssa dá Assembtéia
Geral, para esse fim especialmente convocada e com presença minima dê zls laois ierços) oos a"Àócúoá.
que estejam .em pleno e-xelcÍgio de seus dirêitos sociais, o seu patrimônio, pagâs a! Otvioas legltimas,
decoÍrentes de suas respõnsabilidades, será entregue à êntidáde coordenadore dé 2o grau, que funãionaÉ
como depositária, transferindo-o à entidade quê viêr â ser constituÍda posteriormente-como rêpresenlante
da categoria econômicá-

Parágrafo Segundo
A jmportância que houver em caixa, bancos ou em podeÍ de devedores diversos será dêpositada

em conta especial de poupançâ, sob a guarda da entidade de segundo grau, sendo restituida acrescida dos
iuros bancários e monetariamente coríigida ao Sindicato da mesma calegoria que vier a ser reconhecido
como Íepresentante legal da categoria econômica.

CAPÍTULOXII
orffi§róões-GRnrs

AÉiqo 47
A aceitaçâo de cargos para Diretoriâ do Sindicato importa na obrigaçâo de Íesidir em municÍpio que

integre a base territorial da entidade.

Artioo 48
O sindicato indicarâ, em cada um dos municipios quê compÕem a sua base terÍitorial, um lÍder

sindical, que funcjonará como representantê da entidade, servindo de elo com todo o Sistema
FECOMÉRCIO.RS.

Artioo 49 :- --
Seráo nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, irnpedir ou fraudar a

aplicação dos preceitos da Lei e do pÍesente Estatuto,

Artioo 50
A desfiliaÇão da FECOMÉRCIO-RS será decidida pela Assembleia Geral, presentes, no mÍnimo, 2/3

(dois terços) dos âssociados que estejam em pleno exerclcio de seus direitos sociais.

Artioo 51
O presente Estetuto entra em vigor na data da se§são de Assembléia Geral que o aprovar e só

poderá ser reformado pel_a Assembléia Geral, para este fim especialmente convocada, pelo voto concorde
de 2/3 (dois terços) dos )r€sentes, nâo podendo ela deliberar, êm primeira convocaçâo, sem a maioria
absoluta dos associados, admitindo-se gualquer númeÍo nã convocaÉo seguinte,

ParágnÍo Único
A proposta de alteração do Estatuto Social será enviada aos associados com antecedência mÍnima

dê 30 (trinta) dies de data de realização da Assembléia Geral em que será discutida e votada.

cAPtTULO XVI
orspõãõffi-Ã[§T6Rns

Artioô 52
As novas denomiuaçÕes, cargos e alteraÇÕes de atribuiçÕes prêvistas no artigo 19, em relaçâo â

Diretoria, passarâo a vigorà a partir da posse da Diretoria eleita paÍa o mandato 2014-2018:' os cergos
atuais e suas denominaçôes Íicam em vigor até aquela data.

A4ioo 53
- Os mandatos da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes vigente em 22 de Abril de
2013 terâo seu termo final em 01 de mãrço de 2014 paÍa fins de efetivação da sincronia eÍeitoral no Sistema
Confedêrativo de Representação Sindical,

Gramado,0'1 de 2019.
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O referido é verdade e dou fé

Gramado, terça-feira, 10 de março de 2020.
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