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SINDICATO DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, COMERCIALIZADORAS E 

REVENDEDORAS DE GASES EM GERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

- SINGASUL - 

 

ESTATUTO DO SINGASUL 

 

 

TÍTULO I 

 

DA CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, DURAÇÃO, PRERROGATIVAS, 

DEVERES E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO. 

 

 

Capítulo I 

 

Da Constituição, Denominação, Sede e Foro 

 

Artigo 1º - O Sindicato das Empresas Distribuidoras, Comercializadoras e Revendedoras de Gases em 

Geral no Estado do Rio Grande do Sul - SINGASUL, devidamente cadastrado no C.N.P.J./M.F. sob n.º 

92.009.166/0001-97, inscrito no MTE sob o código n.º 24400.002730/89, com sede na Rua 15 de 

Novembro, 456, Cachoeira do Sul - RS, com base territorial abrangendo todos os municípios do Estado 

do Rio Grande do Sul, é constituído para fins de estudos, coordenação, proteção e representação legal da 

categoria econômica das empresas distribuidoras, comercializadoras e revendedoras de gases em geral, 

na base territorial do Estado do Rio Grande do Sul, exceto empresas de Gás Natural Veicular - GNV, 

conforme estabelece a legislação em vigor sobre a matéria, com intuito de colaboração com os poderes 

públicos e demais associações, no sentido de solidariedade social e de sua subordinação aos interesses 

nacionais, passando a reger-se pelo presente estatuto. 

 

Capítulo II 

 

Da Duração e Prerrogativas 

 

Artigo 2º - O SINGASUL terá duração por prazo indeterminado, e, como prerrogativas, as seguintes: 

 

I - Proteger os direitos e os interesses das empresas filiadas perante as autoridades administrativas 

e judiciárias; 

II - Propor "ação civil pública", nos termos da Lei 7.347/85, com a finalidade de proteger o meio 

ambiente, o  consumidor, a ordem econômica e a livre concorrência; 

III- Eleger ou designar os membros de direção e de representação, ou seus representantes, em 

entidades públicas ou privadas; 

IV - Impor e arrecadar contribuições a todos aqueles que participem da categoria representada; 

V - Receber as cotas que lhe corresponderem na partilha da contribuição sindical, ou outras 

contribuições legalmente instituídas; 

VI - Fundar, participar, manter e contribuir para a manutenção ou simplesmente subvencionar, 

com cláusula de retorno ou a fundo perdido, agência de formação especializada em recursos 

humanos e empresarial, colônias de férias, clínicas de repouso, recuperação e convalescença, 

cooperativas de consumo, habitacionais, de produção e de crédito, creches e entidades de 

assistência médico-odontológica-farmacêutica e laboratorial, de interesse geral das empresas 

filiadas, bem como seus sócios e dependentes; 

VII - Promover estudos de incentivo ao cooperativismo e qualquer forma de integração dos 

interesses dos associados; 

VIII - Participar de entidades superiores do sindicalismo da categoria, ou de âmbito profissional, 

em níveis local, regional, estadual, interestadual, nacional e internacional; 

IX - Proteger os interesses dos integrantes da categoria representada, nos dissídios, ou litígios 
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individuais ou coletivos existentes contra os empregados; 

X - Firmar acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho; 

XI - Instituir sub-sede, delegacia, ou escritório de representação do sindicato; 

XII - Colaborar com as instituições, como órgão técnico e consultivo, no estudo e na solução dos 

problemas que se relacionam com a categoria das distribuidoras, comercializadoras e 

revendedoras de gases em geral; 

XIII - Criar um serviço de "consultoria técnica" para as empresas filiadas; 

XIV - Interceder junto às autoridades competentes, no sentido do rápido andamento e da solução 

de tudo que diga respeito aos interesses dos filiados; 

XV - Representar em conclaves científicos ou de interesse profissional, seus associados, 

delegando poderes quando não puder comparecer; 

XVI - Poderá filiar-se a organizações nacionais e internacionais e com elas manter relações, na 

forma da lei e deste estatuto social.       

 

Capítulo III 

 

Dos Deveres do Sindicato e de sua Administração 

 

Artigo 3º - São deveres primordiais do Sindicato: 

 

I - Colaborar com os poderes constituídos no desenvolvimento da solidariedade social; 

II - Estimular o intercâmbio social e profissional dos associados; 

III - Propiciar condições de aprimoramento das técnicas comerciais dos associados; 

IV - Orientar os associados em assuntos que envolvam situações econômicas, jurídicas e 

administrativas; 

V - Promover, dentro do possível, conciliação nos dissídios de trabalho; 

VI - Promover seminários, cursos, palestras e reuniões para estudos dos problemas do setor, ou 

que interessem seus associados, seja de forma geral ou regionalizada; 

VII - Servir de sede para disputas e litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, que 

envolvam associado, podendo inclusive e preferencialmente indicar árbitros dentre os diretores, 

conselheiros, membros do setor jurídico ou qualquer pessoa de ilibada reputação e conhecimento 

para atuar como árbitro, de acordo com a Lei n.º. 9.307, de 23 de setembro de 1996; 

VIII - Participar e constituir Comissões de Conciliação Prévia, de acordo com o disposto na Lei 

nº. 9.958, de 12 de Janeiro de 2.000 e nos regramentos próprios instituídos na Consolidação das 

Leis do Trabalho; 

IX - Auxiliar a Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Órgãos Públicos e 

Privados e Autarquias a dirimir dúvidas e questões de interesses dos associados; 

X - Representar as empresas filiadas junto a ANP - Agência Nacional do Petróleo ou em qualquer 

órgão governamental, em defesa dos interesses gerais da categoria econômica. 

 

Artigo 4º - São deveres inerentes da administração do SINGASUL: 

 

I - Exercer suas atividades de acordo com os interesses da categoria representada; 

II - Colaborar com os poderes públicos e outras entidades classistas, no desenvolvimento da 

solidariedade e da paz social;     

III - Vedar a prática de qualquer atividade econômica, com fins lucrativos, na sede sindical, 

atividade esta que não seja do interesse do sindicato; 

IV - Manter serviços de assistência jurídica e outros, de utilidade para a categoria, com prioridade 

para os filiados, obedecendo à disponibilidade da entidade e limites estabelecidos pela Diretoria, 

administrando-os diretamente, mantendo-os através de convênios ou contratos; 

V - Promover cursos de ensino técnico-profissional ou de aperfeiçoamento, relativos às atividades 

exercidas pelas empresas filiadas, bem como para seu corpo diretor e executivos; 

VI - Promover, quando couber, a conciliação nos dissídios e litígios resultantes das relações 

empregatícias, esgotados seus resultados desejados, tomar as providências legais cabíveis até 
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decisão final irrecorrível; 

VII - Designar representantes junto à Justiça do Trabalho e demais órgãos públicos e privados, 

onde o sindicato possa reivindicar ou defender interesses da categoria representada, dos seus 

associados e dos trabalhadores das empresas filiadas. 

 

Capítulo IV 

 

Das Condições para o Funcionamento do Sindicato 

 

Artigo 5º - São condições para o funcionamento do sindicato: 

 

I - Observância rigorosa das leis e dos princípios da ética, moral e compreensão dos deveres 

cívicos; 

II - Abstenção de qualquer propaganda, não somente de doutrinas incompatíveis com as 

instituições e os interesses nacionais mas, também, de candidaturas a cargos eletivos estranhos à 

federação; 

III - Inexistência do exercício de cargos eletivos cumulativamente com os de empregos 

remunerados pelo sindicato; 

IV - Existência, em sua sede, de um livro ou ficha de registro de associados, do qual deverão 

constar todos os dados necessários para qualquer espécie de consulta ou fiscalização, com exceção 

dos dados de caráter confidencial; 

V - Não permitir a cessão gratuita ou remunerada da sede ou de outro ponto onde esteja instalada 

qualquer dependência do sindicato, para entidades ou atividades de cunho político-partidário, 

religiosos ou raciais, bem como a prática de qualquer atividade considerada ilícita pela legislação 

vigente. 

 

 

TÍTULO II 

 

DOS SÓCIOS E SUAS CATEGORIAS 

 

 

Capítulo I 

 

Dos Sócios  

 

Artigo 6º - São sócias do SINGASUL as pessoas jurídicas de direito privado, atuantes no ramo de 

distribuição, comércio e revenda de gases em geral, exceto empresas cuja atividade principal é de 

distribuir, comerciar e revender Gás Natural Veicular - GNV,  que, sem qualquer distinção, nele 

ingressarem como tais, observadas as formalidades previstas no presente Estatuto. 

 

Capítulo II 

 

Da Filiação 

 

Artigo 7º - Toda empresa sediada na base territorial do sindicato que participe da categoria das 

distribuidoras, comercializadoras e revendedoras de gases em geral, satisfazendo as exigências da 

legislação sindical e, principalmente, das disposições legais específicas relacionadas com a distribuição, 

ao comércio e a revenda, assiste o direito de ser filiada à esta entidade sindical. 

 

Parágrafo único - De todo ato contrário a este estatuto, emanado do Conselho Diretor, ou do Conselho 

Fiscal, poderá qualquer filiado recorrer, dentro de 30 dias. A apreciação será feita obrigatoriamente na 

primeira Assembléia Geral convocada. 
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Seção I 

 

Dos Direitos das Empresas Filiadas 

 

Artigo 8º - São direitos das empresas filiadas: 

 

I - Requerer medidas para a solução de seus interesses; 

II - Gozar dos serviços em funcionamento, ou dos que venham a ser instalados pelo sindicato, 

desde que esteja quites com a tesouraria. 

III - Os direitos conferidos pelo sindicato às empresas filiadas são intransferíveis. 

 

Seção II 

 

Dos Deveres das Empresas Filiadas 

 

Artigo 9º - São deveres das empresas filiadas: 

 

I - Pagar ao sindicato, pontualmente, na data que vier a ser estabelecida pela Diretoria, a 

mensalidade, a anuidade, a contribuição confederativa e outras contribuições no valor que for 

determinado e aprovado em Assembléia Geral Extraordinária; 

II - Prestigiar e acatar as deliberações emanadas da Diretoria ou da Assembléia Geral, por todos 

os meios ao seu alcance. 

III - Manter o Sindicato informado sobre qualquer alteração societária. 

 

Capítulo IV 

 

Das Penalidades e Recursos 

 

Seção I 

 

Das Penalidades 

 

Artigo 10 - O filiado que transgredir este Estatuto, o Regimento Interno, as deliberações da Assembléia 

Geral ou do Conselho Diretor, responderá a processo regular instaurado pelo Conselho Diretor, e ficará 

sujeito, de acordo com a natureza da infração, às seguintes penalidades: 

 

I - Censura; 

II - Suspensão; 

III - Eliminação. 

 

Parágrafo único - A reincidência agravará a penalidade. 

 

Artigo 11 - A pena de censura será cominada por escrito, sempre que, à infração, não for expressamente 

aplicável outra penalidade. 

 

Artigo 12 - Incorrerá na pena de suspensão o filiado que: 

 

I - reincidir em infração já punida com censura escrita; 

II - não comparecer à três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, da Assembléia Geral, desde 

que tenha sido devidamente convocado; 

III - desacatar a Assembléia Geral ou o Conselho Diretor; 

IV - atentar contra o conceito público do SINGASUL, por ação ou omissão; 

V - promover discórdia entre os filiados; 

VI - fazer declaração falsa ou de má-fé, em proposta de admissão de sócio; 
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VII - faltar com o devido respeito a qualquer membro do Conselho Diretor, no exercício de suas 

funções ou seus delegados. 

 

Parágrafo único - A graduação da pena de suspensão ficará a critério do Conselho Diretor, que, na sua 

aplicação, atenderá à gravidade da infração. 

 

Artigo 13 - O presidente do Conselho Diretor, poderá , ad-referendum do referido Conselho, suspender 

os direitos de qualquer filiado, preventivamente, pelo tempo necessário à apuração da infração. 

 

Artigo 14 - Os filiados que forem membros do Conselho Diretor somente poderão ser censurados ou 

suspensos pela Assembléia Geral. 

 

Artigo 15 - Incorrerá na pena de eliminação o filiado que: 

 

I - reincidir em infração já punida com suspensão; 

II - atrasar a mensalidade por mais de 6 (seis) meses, sem motivo justificado (exclusão 

automática); 

III - cometer qualquer falta justificada grave. 

 

Artigo 16 - As penalidades serão impostas pelo Conselho Diretor. 

 

Artigo 17 - A aplicação das penalidades, sob pena de nulidade, será precedida de audiência do filiado, o 

qual deverá aduzir sua defesa por escrito, querendo. 

 

Seção II 

 

Do Recurso 

 

Artigo 18 - Da penalidade imposta caberá recurso para a Comissão Especial de Recursos 

Administrativos, dentro do prazo de 15 dias, a contar da ciência da decisão proferida pela Diretoria. 

 

Parágrafo primeiro - Será formada pelo Presidente do Conselho Diretor do SINGASUL uma Comissão 

Especial de Recursos Administrativos, composta por dois membros dentre ex-presidentes da entidade, e 

um do Conselho Diretor, os quais apreciarão os recursos e proferirão decisão definitiva sobre o fato, em 

30 dias. 

 

Parágrafo segundo - De toda e qualquer decisão que afete direta ou indiretamente o filiado, este será 

comunicado por escrito da mesma. Além da comunicação direta, também deverá ser dado publicidade 

através de publicações internas do SINGASUL. 

 

 

TÍTULO III 

 

DOS PODERES CONSTITUÍDOS 

 

 

Capítulo I 

 

Dos Poderes e sua Organização 

 

Artigo 19 - São poderes do SINGASUL: 

 

I - Assembléia Geral; 

II - Conselho Diretor; 
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III - Conselho Fiscal. 

 

Capítulo II 

 

Dos Poderes e sua Competência 

 

Seção I 

 

Da Assembléia Geral 

 

Artigo 20 - A Assembléia Geral é o poder soberano do SINGASUL, e será constituída pelos filiados que 

estejam de pleno gozo de seus direitos, em conformidade com este Estatuto, em especial adimplentes 

com a tesouraria do Sindicato. 

 

Parágrafo único - Cada empresa filiada terá direito de indicar apenas um representante para o exercício 

dos direitos da associada. 

 

Artigo 21 - Compete à Assembléia Geral: 

 

I - ordinariamente: eleger os membros dos Conselhos Diretor e Fiscal, efetivos e suplentes; 

II - extraordinariamente: 

 

a) resolver sobre a dissolução do SINGASUL; 

b) reformar os Estatutos; 

c) aprovar as contas da diretoria; 

d) tratar dos assuntos previstos no artigo 24 deste Estatuto. 

 

Parágrafo primeiro - As reuniões ordinárias ocorrerão uma vez a cada três anos, no mês de junho. 

 

Parágrafo segundo - As reuniões extraordinárias devem ocorrer, de preferência, anualmente, em datas a 

serem fixadas, para tratar de assuntos de interesses do SINGASUL, dentro do âmbito de sua 

competência. 

 

Artigo 22 - As convocações para as reuniões da Assembléia Geral são feitas pelo Presidente do Conselho 

Diretor e publicadas, pelo menos, em um jornal diário de circulação estadual, e com antecedência de dez 

dias. 

 

Parágrafo primeiro - É necessária, para a realização da Assembléia Geral em primeira convocação, a 

presença de um terço dos sócios, quites com a tesouraria. 

 

Parágrafo segundo - A reunião, em segunda convocação, realizar-se-á com qualquer número, com, pelo 

menos, quinze minutos do primeiro aprazamento. 

 

Parágrafo terceiro - A Assembléia Geral convocada para deliberar sobre a alínea "a" do inciso II do 

artigo 21, só se reúne com a presença mínima de dois terços dos sócios, quites com a tesouraria. 

 

Parágrafo quarto - A Assembléia Geral convocada para deliberar sobre a alínea "b" do inciso II do artigo 

21, só se reúne com a presença mínima de vinte avos (1/20) dos filiados, com direito a voto. 

 

Artigo 23 - A Presidência da Assembléia Geral caberá ao Presidente do Conselho Diretor e, na falta 

deste, ao Vice-presidente, que terá voto comum, além do de qualidade. 

 

Parágrafo único - A Presidência dos trabalhos será entregue a membro representante do quadro de 

filiados, eleito antes do início da reunião, por maioria dos presentes, quando na pauta tiver assunto no 
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qual sejam julgados atos irregulares do Conselho Diretor ou Fiscal, bem como de algum de seus 

membros. 

 

Artigo 24 - Compete, privativamente, à Assembléia Geral: 

 

a) apreciar a prestação de contas do Conselho Diretor, devidamente examinada pelo 

Conselho Fiscal; 

b) aprovar o orçamento geral do SINGASUL elaborado pelo Conselho Diretor, bem como 

as demais programações propostas para o ano seguinte; 

c) apreciar o relatório das atividades sociais do exercício findo, apresentado pelo 

Presidente; 

d) eleger o Conselho Fiscal e os seus suplentes; 

e) eleger o Conselho Diretor; 

f) tomar providências sobre irregularidades do Conselho Diretor, afastando, se necessário, 

qualquer de seus membros, por falta de exação no cumprimento de seus deveres e elegendo 

novos membros. 

 

Parágrafo único: Para o afastamento definitivo do Conselho Diretor e/ou Fiscal, bem como de qualquer 

membro destes, será necessária a presença mínima de metade das empresas filiadas com direito a voto. 

 

Seção II 

 

Do Conselho Diretor 

 

Artigo 25 - O Conselho Diretor, órgão executivo da administração do SINGASUL, eleito pela 

Assembléia Geral, dentre os representantes das empresas filiadas, será constituído de: 

 

a) Presidente; 

b) Vice-presidente; 

c) Primeiro Secretário; 

d) Segundo Secretário; 

e) Primeiro Tesoureiro; 

f) Segundo Tesoureiro; 

g) Diretor Patrimonial. 

 

Parágrafo único - Somente um representante de cada empresa filiada poderá concorrer a cargos eletivos. 

 

Artigo 26 - O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 3 (três) anos,  podendo ser 

reconduzido total ou parcialmente. 

 

Artigo 27 - Ocorrendo vaga no Conselho Diretor, caberá ao Presidente indicar substituto, e submeter a 

apreciação dos demais membros que deliberarão por maioria dos votos. 

 

Artigo 28 - O Conselho Diretor exercerá suas atividades por meio de deliberações tomadas em suas 

reuniões. 

 

Artigo 29 - O Conselho Diretor reunir-se-á uma vez por mês, ou sempre que necessário, por convocação 

do Presidente ou, na sua falta, pelo Vice-presidente. 

 

Artigo 30 - As deliberações do Conselho Diretor serão tomadas por maioria de votos, devendo estar 

presentes pelo menos 3 (três) de seus membros. 

 

Parágrafo único:- O diretor que não assumir sua função ou que faltar às atividades ou reuniões por mais 

de 3 (três) meses, sem justificativa aceita pela Conselho Diretor, estará automaticamente desligado da 
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administração. 

 

Artigo 31 - O Conselho Diretor terá, entre outras, as seguintes atribuições: 

 

a) cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos; 

b) zelar pelo patrimônio real, material e sindical do SINGASUL; 

c) planejar, dirigir e orientar as atividades do SINGASUL; 

d) examinar e aprovar o orçamento e o planejamento geral das atividades do SINGASUL; 

e) apresentar à Assembléia Geral o orçamento geral do SINGASUL, bem como o relatório 

anual de suas atividades; 

f) autorizar despesas; 

g) elaborar os Regimentos Internos, quando necessários, sempre subordinados a este 

estatuto; 

h) informar e apresentar os pareceres do Conselho Fiscal à Assembléia Geral; 

i) examinar a filiação de novas empresas, bem como contratar funcionários para a sede e 

as sub-sedes que eventualmente venham a ser criadas. 

 

Artigo 32 - As atribuições do Presidente do Conselho Diretor são: 

 

a) representar o SINGASUL em juízo e fora dele; 

b) presidir às reuniões do Conselho Diretor e da Assembléia Geral; 

c) dar posse aos membros do Conselho Diretor, Conselho Fiscal, suplentes e àqueles 

previstos no estatuto; 

d) conduzir todas as atividades para o bom  cumprimento dos presentes estatutos; 

e) solucionar os casos de urgência, levando-os ao conhecimento posterior do Conselho 

Diretor; 

f) cumprir e fazer cumprir todas as deliberações do Conselho Diretor; 

g) abrir e movimentar contas, individualmente ou em conjunto com o Primeiro Tesoureiro, 

contraindo encargos em geral, aprovados pelo Conselho Diretor, assinando, para isto, na 

forma supra estabelecida, documentos de qualquer natureza, inclusive dando quitações; 

h) contratar e dar posse aos funcionários necessários ao bom funcionamento do 

SINGASUL, respeitadas as exigências legais; 

i) fiscalizar e demitir funcionários do SINGASUL, observando-se as exigências 

necessárias; 

j) usar a prerrogativa do voto de qualidade, quando necessário; 

k) requerer, outorgar e assinar procurações ao solicitar subvenções ou quaisquer auxílios 

para o SINGASUL; 

l) receber em nome do SINGASUL qualquer auxílio ou subvenção Municipal, Estadual, 

Federal ou particular; 

m) assinar, na forma supra estabelecida, todos os cheques das contas bancárias do 

SINGASUL, para qualquer espécie ou tipo de pagamento; 

 

Parágrafo único: Nos casos de vacância ou impedimento temporário ou eventual do Presidente, será ele 

substituído pelo Vice-presidente e, na falta deste, pelo Primeiro Secretário. 

 

Artigo 33 - As atribuições do Vice-presidente são:  

 

a) representar o SINGASUL, na falta do Presidente, em juízo e fora dele; 

b) conduzir todas as atividades, na falta do Presidente, para o bom cumprimento do 

presente estatuto; 

c) solucionar os casos de urgência, na falta do Presidente, levando-os ao conhecimento 

posterior do Conselho Diretor; 

d) cumprir e fazer cumprir todas as deliberações do Conselho Diretor; 

e) receber, em nome do SINGASUL, na falta do Presidente, qualquer auxílio ou subvenção 



 

 - 9 - 

Municipal, Estadual, Federal ou particular; 

 

Parágrafo único: Substituir, nos casos de vaga ou impedimento temporário ou eventual, o Presidente do 

Conselho Diretor do SINGASUL; 

 

Artigo 34 - As atribuições do Primeiro Secretário são: 

 

a) secretariar as reuniões do Conselho Diretor e reuniões gerais; 

b) dirigir a Secretaria da entidade, mantendo os serviços em ordem e em dia; 

c) exercer outras funções determinadas pelo Conselho Diretor; 

 

Parágrafo único: Substituir, nos casos de vaga ou impedimento temporário ou eventual, o Presidente e o 

Vice-presidente do Conselho Diretor do SINGASUL. 

 

Artigo 35 - As atribuições do Segundo Secretário são as de substituir o Primeiro Secretário em seus 

impedimentos, auxiliando-o sempre que se fizer necessário. 

 

Artigo 36 - As atribuições do Primeiro Tesoureiro são: 

 

a) responder pelas atividades da Tesouraria; 

b) apresentar os relatórios financeiros e o movimento da Tesouraria, nas datas fixadas; 

c) exercer outras funções determinadas pelo Conselho Diretor; 

d) assinar os documentos pertinentes ao movimento financeiro do SINGASUL; 

e) assinar, na falta do Presidente e do Vice-presidente, todos os cheques das contas 

bancárias do SINGASUL, para qualquer espécie ou tipo de pagamento. 

 

Parágrafo único: Na falta do Presidente, o Primeiro Tesoureiro assinará os cheques do SINGASUL em 

conjunto com o Vice-presidente e, na falta deste, com o Primeiro Secretário ou, ainda, com o Segundo 

Secretário. 

 

Artigo 37 - As atribuições do Segundo Tesoureiro são as de substituir o Primeiro Tesoureiro em seus 

impedimentos, auxiliando-o sempre que se fizer necessário. 

 

Artigo 38 - As atribuições do Diretor Patrimonial são: 

 

a) zelar pela guarda, conservação e funcionamento de todo o patrimônio do SINGASUL, 

constituído pelos eventuais bens móveis e imóveis que sejam de sua propriedade; 

b) apresentar anualmente, em forma de inventário, todos os itens que compõem o 

patrimônio do SINGASUL; 

c) apresentar relatórios anuais de suas atividades; 

d) exercer outras funções determinadas pelo Conselho Diretor. 

 

Seção III 

Do Conselho Fiscal 

 

Artigo 39 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes, todos 

eleitos pela Assembléia Geral para um mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. 

 

Artigo 40 - Compete ao Conselho Fiscal: 

 

a) examinar o balanço contábil e a prestação de contas da Diretoria, emitindo parecer a 

respeito; 

b) opinar sobre atos de caráter econômico e financeiro da Diretoria, emitindo parecer a 

respeito; 
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c) auxiliar a Diretoria, em tudo quanto o exijam os interesses do SINGASUL; 

d) zelar pelo SINGASUL. 

 

Artigo 41 - Não poderão cumular funções de membro do Conselho Diretor e Fiscal durante os seus 

mandatos, nem ocupar funções administrativas ou burocráticas do SINGASUL. 

 

Artigo 42 - O membro efetivo do Conselho Fiscal, durante o seu impedimento, será substituído pelo 

suplente mais votado ou, em igualdade de condições, pelo suplente mais idoso. 

 

 

TÍTULO IV 

 

DO PATRIMÔNIO E DAS RENDAS 

 

 

Artigo 43 - Os bens do SINGASUL são aqueles que compõem o seu patrimônio e que tenham ou 

venham a ter rendas, multas, juros, contribuições, valores em dinheiro, valores em ações da "Bolsa de 

Valores", legados, doações, subvenções e auxílios, bem como as anuidades e mensalidades. 

 

Parágrafo único - Nenhum representante da categoria representada poderá eximir-se do pagamento das 

contribuições aprovadas em Assembléia Geral. 

 

Artigo 44 - Nenhum sócio ficará impedido de desempenhar função remunerada, de caráter técnico, 

burocrático, ou administrativo no SINGASUL. 

 

Artigo 45 - Os títulos de renda e os bens imóveis só poderão ser alienados mediante autorização 

expressa de Assembléia Geral específica, pela maioria absoluta das empresas filiadas quites, presentes à 

convocação, de acordo com o Artigo 21 do presente estatuto. 

 

Artigo 46 - Os atos que importem na malversação ou dilapidação do patrimônio do Sindicato, 

equiparados aos crimes de peculato, serão punidos de conformidade com a legislação penal. 

 

Artigo 47 - A administração do patrimônio do sindicato, constituído pela totalidade dos bens que a 

mesma possuir, compete à Diretoria. 

 

 

TÍTULO V 

 

DO EXERCÍCIO SOCIAL 

 

 

Artigo 48 - O ano social coincide com o do ano civil, e o balanço será realizado a 31 de dezembro de 

cada ano, de conformidade com as disposições legais. 

 

Artigo 49 - Ao final de cada exercício, será levantada a demonstração geral da receita e despesa. O 

Sindicato manterá livros para escriturar suas receitas e despesas, revestidas de formalidades capazes de 

assegurar sua exatidão.  

 

 

TÍTULO VI 

 

DA DISSOLUÇÃO 
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Artigo 50 - No caso de dissolução do Sindicato, o que só se dará por deliberação expressa da Assembléia 

Geral, para esse fim convocado em conformidade com o parágrafo terceiro do artigo 22 deste Estatuto. O 

seu patrimônio, pagas as dívidas legítimas decorrentes de suas responsabilidades, em se tratando de 

numerário, será depositado em Banco, numa conta bloqueada e, à crédito da conta depósitos da 

arrecadação da Contribuição Sindical, acrescido de juros bancários respectivos, ao Sindicato da mesma 

categoria que vier a ser reconhecido pelos órgãos competentes. 

 

 

TÍTULO VII 

 

DA FILIAÇÃO DO SINDICATO A OUTRAS ENTIDADES SUPERIORES 

 

 

Artigo 51 - O sindicato poderá filiar-se a qualquer entidade da categoria representada, de nível, superior 

à entidade, seja interestadual, nacional ou internacional, desde que autorizada por deliberação da 

maioria dos componentes do Conselho Fiscal. 

Parágrafo Único - A proposta de filiação será de iniciativa do Presidente e deverá ser encaminhado para 

votação pela diretoria, devidamente fundamentada, especificada a contribuição financeira, econômica ou 

patrimonial que o Sindicato deverá despender e os benefícios que tal filiação trará à entidade e aos 

integrantes da categoria representada. 

 

Artigo 52 - O sindicato poderá cancelar a sua filiação a qualquer entidade a que estiver filiado, 

obedecida a determinação da maioria dos componentes da diretoria. 

 

Parágrafo único - A proposta de desfiliação será de iniciativa do Presidente, e deverá ser encaminhada 

para deliberação da diretoria, devidamente fundamentada. 

 

 

TÍTULO VIII 

 

DOS CONGRESSOS E REUNIÕES CLASSISTAS 

 

 

Artigo 53 - O sindicato poderá organizar congressos abordando temas institucionais ou de interesse da 

categoria, a critério do Conselho Diretor, ou poderá apoiar congresso de conformidade com o Artigo 592 

da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Artigo 54 - O sindicato terá plena autonomia para sua organização. 

 

 

TÍTULO IX 

 

DO PROCESSO ELEITORAL 

 

 

Capítulo I 

 

Das Condições de Votar e ser Votado 

 

Artigo 55 - São condições para direito de voto, quer nas eleições, quer nas reuniões Ordinárias e 

Extraordinárias da Assembléia Geral: 

 

I - fazer-se representar na forma deste Estatuto; 

II - estar em gozo de seus direitos, na forma deste Estatuto; 
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III - ser filiado à mais de seis meses, e 

IV - estar quites com a tesouraria do sindicato. 

 

Parágrafo primeiro - Para efeito de votação, em quaisquer hipóteses, só terão direito a 1 (um) voto por 

empresa filiada. 

 

Parágrafo segundo - O exercício do direito de voto será privativo dos proprietários das empresas 

credenciadas pela Entidade, vedada a representação por qualquer outra forma, salvo o previsto no 

respectivo Capítulo. 

 

Artigo 56 - Os cargos de Diretoria deverão ser concedidos aos sócios proprietários das empresas que 

estejam filiados ao sindicato há mais de um ano, quites com a tesouraria do sindicato. 

 

Artigo 57 - O processo eleitoral e das votações, a posse dos eleitos e os recursos obedecerão às normas 

vigentes na ocasião do pleito. 

 

Capítulo II 

 

Das Eleições 

 

Artigo 58 - As eleições para o Conselho Diretor e Conselho Fiscal serão convocadas no máximo 30 

(trinta) dias e no mínimo 10 (dez) dias antes do término do mandato da Diretoria em exercício. 

 

Parágrafo primeiro - Cabe ao Presidente convocar as eleições de que trata este artigo, por edital, em 

jornal de grande circulação na área de abrangência territorial da entidade e deverá conter, 

obrigatoriamente, os seguintes dados: 

 

I - data, horário e local das votações; 

II - prazo para registro de chapas e horários de funcionamento da secretaria do sindicato e; 

III - prazo para impugnações de candidaturas. 

 

Parágrafo segundo - Cópias do edital deverão ser, com antecedência mínima de 10 (dez) dias e máxima 

de 30 (trinta) dias, afixadas na sede do sindicato. 

 

Artigo 59 - O prazo para registro de chapas se esgotará 48 (quarenta e oito) horas antes do início da 

primeira convocação da Assembléia Geral Ordinária de eleição. 

 

Parágrafo único - O requerimento de registro de chapa, indicando os candidatos e seus respectivos 

cargos, será assinado por qualquer dos candidatos que a integram, e deverá estar acompanhado de ficha 

de qualificação do filiado que fará parte do Conselho Diretor ou Fiscal. 

 

Artigo 60 - O registro da chapa far-se-á, exclusivamente, na secretaria do sindicato, a qual fornecerá 

recibo da documentação apresentada. 

 

Parágrafo primeiro - Para os efeitos desse artigo, manterá a secretaria, durante o período para registro 

das chapas, expediente normal de, no mínimo, 06 (seis) horas, devendo nela permanecer pessoa 

habilitada para atender os interessados, fornecer informações concernentes ao processo eleitoral, receber 

documentação e fornecer o correspondente recibo. 

 

Parágrafo segundo - Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de chapa, o Presidente da entidade 

ou da Comissão Eleitoral, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, fixará nova data para eleição. 

 

Artigo 61 - Será recusado o registro de chapa que não contenha candidatos efetivos em número 

suficiente, ou que não esteja acompanhada das fichas de qualificação preenchidas de todos os candidatos. 
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Parágrafo único - Verificando-se irregularidade na documentação apresentada, o Presidente notificará o 

interessado para sanar as falhas no prazo máximo de 48 ( quarenta e oito) horas. Esgotado esse prazo e 

não corrigida a irregularidade, o registro efetivar-se-á, condicionada sua validade por deliberação do 

Conselho Diretor. 

 

Artigo 62 - Havendo mais de uma chapa registrada, a coordenação dos trabalhos de votação será 

efetuada por uma Mesa Coletora constituída de um presidente, um mesário e um suplente, designados 

pelo Presidente do Sindicato. 

 

Parágrafo primeiro - Os trabalhos da Mesa Coletora deverão ser acompanhados por fiscais designados 

pelos candidatos, cujos nomes figurem em primeiro lugar nas chapas, na proporção de um fiscal por 

chapa distinta. 

 

Parágrafo segundo - Em eleições com apenas uma chapa inscrita, a votação será por aclamação dos 

presentes, salvo outra deliberação da Assembléia Geral.   

 

Artigo 63 - Não poderão ser nomeados como membros da Mesa Coletora os integrantes de chapas 

concorrentes. 

 

Artigo 64 - Os trabalhos eleitorais da Mesa Coletora terão a duração necessária à votação dos eleitores 

presentes, observadas as horas de início e término da Assembléia Geral previstas no edital. 

 

Artigo 65 - Iniciada a votação, cada eleitor será identificado, assinará a folha de votação e receberá a 

cédula única onde assinalará a sua escolha. 

 

Artigo 66 - Os eleitores, cujos votos forem impugnados, e os representantes, cujos nomes não constarem 

da lista de votantes, votarão em separado. 

 

Artigo 67 - Encerrados os trabalhos de votação, a urna será entregue ao Presidente da mesa que 

convidará os mesários para contagem dos votos. Apurados os votos, será proclamada a chapa vencedora. 

 

Parágrafo primeiro - Em seguida, o Presidente da mesa lavrará ata, que será assinada por ele e demais 

membros da mesa e fiscais, registrando a data e hora do início dos trabalhos, a contagem total de 

votantes e dos ausentes, bem como a chapa proclamada vencedora. 

 

Parágrafo segundo - A seguir, o Presidente da mesa dará posse aos eleitos. 

 

Artigo 68 - A impugnação de candidatura poderá ser feita por qualquer associado ou eleitor, até 24 

(vinte e quatro) horas do início da votação. 

 

Parágrafo primeiro - A impugnação, expostos os fundamentos que a justificam, será dirigida ao 

Presidente do Sindicato e entregue, contra recibo, na secretaria da entidade. 

 

Parágrafo segundo - O processo de impugnação será instruído imediatamente e submetido ao Conselho 

Diretor do SINGASUL, que decidirá sobre a solicitação. 

  

Parágrafo terceiro - Não aceitando a decisão do Conselho Diretor, o interessado poderá recorrer à 

autoridade competente para dirimir a questão. 

 

Artigo 69 - Qualquer empresa associada poderá interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir do término dos trabalhos eleitorais. 

 

Parágrafo primeiro - O recurso será dirigido ao Presidente do Sindicato e entregue em 02 (duas) vias, 
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contra recibo, na secretaria do Sindicato. 

 

Artigo 70 - O processo eleitoral será arquivado na secretaria da entidade, pelo prazo mínimo de 04 

(quatro) anos. 

 

Parágrafo primeiro - Ao Presidente do Sindicato incumbe organizar o processo eleitoral. 

 

Parágrafo segundo - São peças essenciais ao processo eleitoral: 

 

I - edital de convocação; 

II - exemplar do jornal que publicou aviso resumido do edital; 

III - cópia dos requerimentos de registro de chapas e respectivos documentos relacionados no 

Artigo 59; 

IV - relação dos eleitores; 

V - lista dos eleitores votantes; 

VI - ata dos trabalhos eleitorais; 

VII - exemplar da cédula; 

VIII - impugnações, recursos, defesas, informação do Presidente do Sindicato e deliberações da 

Assembléia Geral; 

IX - resultado das eleições. 

 

 

TÍTULO X 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

Artigo 71 - Os presentes Estatutos somente poderão ser reformados pela aprovação da Assembléia 

Geral, convocada para tal finalidade, observados os termos do Artigo 22. 

 

Artigo 72 - Todos os associados reconhecem como de seu dever, cumprir e fazer cumprir este Estatuto, 

bem como os Regimentos e normas do Sindicato. 

 

Artigo 73 - Ao assumir o cargo, os eleitos prestarão por escrito e solenemente, o compromisso de 

respeitar o exercício do mandato, a Constituição Federal, as leis vigentes e este Estatuto. 

 

Artigo 74 - É vedado o exercício do cargo eletivo sindical cumulativamente com emprego remunerado 

pelo Sindicato, na Federação ou Confederação. 

 

Artigo 75 - A Assembléia Geral deliberará as formas a serem adotadas para as eleições, escrutínio 

secreto, votação nominal  ou aclamação, concernentes aos seguintes assuntos: 

 

I - eleição para o Conselho Diretor e Conselho Fiscal; 

II - tomada e aprovação das contas do Sindicato; 

III - julgamentos dos atos da Diretoria relativos a penalidades impostas aos associados. 

 

Artigo 76 - O Sindicato comemorará a data de sua fundação no dia 26 de Abril de 1989, e o dia do 

Revendedor de Gás de Cozinha no dia 18 de Maio de cada ano, conforme deliberado pela Federação 

Nacional dos Revendedores de Gás, em reunião realizada em Brasília, em 18 de Maio de 2000. 

 

Parágrafo primeiro - Fica definido que, enquanto o SINGASUL não tiver sede própria, responderá a sub-

sede do lugar onde estiver sediado o presidente do Conselho Diretor para todos os atos administrativos, 

podendo aí constituir o corpo de administração. 
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Parágrafo segundo - A cada mudança da presidência, ficará automaticamente alterada a sub-sede 

administrativa do SINGASUL. 

 

Artigo 77 - As lacunas do presente Estatuto serão supridas por deliberação do Conselho Diretor, e pelo 

Código Civil e legislação vigente, além dos princípios gerais de direito. 
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