
ESTATUTO DO SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAlS NO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

TiTULO I 

DA CONSTITUI<;Ao, DOS OBJETIVOS E DAS PRERROGATIVAS 

CAPiTULO I 

DA CONSTITUI9AO E DOS FINS 

Art. 10_ 0 SINDICA TO DOS POLICIAIS FEDERAlS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, fundado 

em 15 de junho de 1989, e pessoa jurfdica de direito privado, sendo uma entidade sindical com base 

territorial e foro no Estado de Minas Gerais, sede ad mini strativa em Belo Horizonte/MG, constitufda 

pOI' prazo indeterminado , para fins de defesa e proteyao dos direitos e interesses coletivos e individuais, 

perante as autoridades administrativas, legislativas e judiciarias, bem como representayao profi ss ional, 

congregayao e organizayao dos servidores at ivos e inativos da Polfcia Federal no estado de Minas 

Gerais, alem de colaborar com os Poderes PLlblicos e demais associayoes de c lasse. 

Paragrafo Unico - 0 SlNDICATO DOS POLICIAIS FEDERAlS NO ESTADO DEMINAS GERAIS 

adotara a sigla " SINPEF/MG", tendo personalidade jurfdica propria, di stinta de seus sindicalizados, 

que nao respondem nem individual nem so lidariamente pelas obrigayoes do sindicato, sendo 

representado pOl' seu Presidente e Diretoria Executiva, conforme competencias determinadas a cada 

cargo neste instrumento. 



CAPiTULO II 

DOS OBJETIVOS E DAS PRERROGATIVAS 

Art. 2° - Sao objetivos do SINPEF/MG: 

I - defender os interesses individuais e coletivos dos servidores da Polfcia Federal em Minas Gerais; 

IJ- prom over a valorizavao dos servidores da Polfcia Federal em Minas Gerais; 

1Tl - divulgar assuntos de interesse da categoria; 

IV - buscar a democratizavao da Polfcia Federal e a eficacia das garantias constitucionais sociais e 

individuais dos servidores; 

V - fiscalizar as condivoes de seguranva do trabalho dos servidores da Polfcia Federal no ambito 

estadual e oferecer sugestOes de melhoria; 

VI - resguardar as liberdades individuais e coletivas, 0 respeito ajustiva social e aos direitos humanos. 

Art. 3° - Sao prerrogativas do SINPEF/MG: 

r - representar os sindicalizados junto aos 6rgaos e autoridades competentes buscando soluvoes para as 

demandas da categoria; 

II - atuar como substituto processual dos servidores da Polfcia Federal em Minas Gerais, ativos e 

inativos, nas avoes coletivas em qualquer grau de jurisdivao, nos term os da lei; 

III - atuar na defesa dos interesses individuais dos servidores da Polfcia Federal, ativos e inativos, nas 

avoes particulares em qualquer grau de jurisdivao, nos termos da lei; 

IV - defender, perante as autoridades administrativas, legislativas e judiciarias, os interesses gerais da 

categoria profissional e os interesses coletivos e individuais de seus sindicalizados, inclusive 

representando os sindicalizados em todo e qualquer procedimento administrativo; 

V - estabelecer atraves de Assembleia Geral Extraordinaria 0 percentual de arrecadavao de 

contribuivao das mensalidades dos sindicalizados, ativos e inativos; 

VI - contribuir, enquanto 6rgao consultivo, representativo e tecnico, para soluvao das demandas que se 



relacionem com a atividade desenvolvida pelos servidores da Polfcia Federal; 

VII - fomentar a pesquisa que vise ao aperfeiyoamento do trabalho desenvolvido pelos servidores da 

Polfcia Federal. 

VIII - atuar como interlocutor entre a Polfcia Federal e a comunidade mineira, fornecendo informayoes 

relevantes sobre a atuayao policial no estado. 

TiTULO II 

DA FILIA<;AO, DOS DIREITOS, DOS DEVERES, DAS PENALIDADES E DO PROCESSO 

DISCIPLINAR 

CAPiTULO I 

DA FILIA9Ao 

Art. 4° - Poderao filiar-se ao SINPEF/MG, a qualquer tempo, como sindicalizado titular todos os 

servidores, policiais ou administrativos, do Departamento de Polfcia Federal , ativos ou inativos, lotados 

no Estado de Minas Gerais, desde que manifestem sua vontade, preenchendo 0 formulario proprio de 

sindicalizayao da Entidade, mediante apresentayao do contracheque, comprovante de residencia, cedula 

de identidade e pagamento da mensalidade. 

§ 1 ° - caso a filiayao ao SINPEF/MG ocona apos 0 dia primeiro do mes, 0 pagamento da mensalidade 

dar-se-a de forma proporcional ao numero de dias restantes do meso 

§ 2° - para fins de calculo proporcional de mensalidade considerar-se-a 0 divisor 30 (trinta), 

multiplicando 0 resultado pelo numero de dias restantes para 0 termino do meso 

§ 3° - em caso de refiliayao de sindicalizado ao SINPEF/MG, devera ser observada a inexistencia de 

debitos preteritos. Havendo historico de debitos, a filiayao ticani sujeita a aprovayao da Diretoria 



Executiva do SINPEF/MG, bem como 0 pagamento que devera ser necessariamente quitado ou 

negociado. 

§ 4° - ocorrendo indeferimento do pedido de filiayao, pOl' qualquer motivo, cabera recurso a 
Presidencia do SINPEF/MG, 0 qual sera incluso na pauta da Assembleia Geral para deliberayao. 

§ 5° - 0 servidor demitido dos quadros do Departamento de Policia Federal em virtude de perseguiyao 

pela atuayao no movimento sindical, nao perdera a condiyao de sindicalizado, restando configurada 

aquela em deliberayao de AGE convocada para tal fim. 

Art. 5° - Em caso de 6bito de sindicalizado, servidor da Policia Federal, e facultado aos beneficiarios 

de pen sao, vitalicia ou temporaria, a filiayao ao SINPEF/MG, na ordem abaixo estabelecida: 

1- conjuge do servidor da Policia Federal; 

II - filhos do servidor da Policia Federal, ate 24 (vinte e quatro) anos. 

§ 1 ° - E facultado ao conjuge sobrevivente a manutenyao da filiayao, mediante contribuiyao sindical , 

cuja mensalidade sera calculada em razao da pensao, observado 0 disposto do § 4°, Artigo 4°. 

§ 2° - Somente em caso de falecimento do conjuge do servidor da Policia Federal, ou na falta deste, 

advem 0 direito de filiayao dos filhos, observado 0 disposto no paragrafo primeiro infine. 

§ 3° - sera vedado ao pensionista participar de qualquer cargo da Diretoria Executiva, do Conselho 

Fiscal, do Conselho de Etica e da Comissao Eleitoral , bem como de participar de qualquer votayao em 

Assembleia Geral Ordinaria ou Extraordim'tria. 

Art. 6° - Os sindicalizados filiados ao SINPEF/MG c1assificam-se em: 

1- servidores policiais da Policia Federal: 

a) Agente de Policia Federal 

b) Delegado de Policia Federal 

c) Escrivao de Policia Federal 

d) Papiloscopista Policial Federal 



e) Perito Criminal Federal 

II - servidores administrativos do Plano Espec ial de Cargos da Policia Federal; 

UI - pensioni stas dos servidores e lencados nos inci sos I e II. 

Art. 7° - Sao dire itos dos sindicalizados: 

CAPiTULO II 

DOS DIREITOS 

1- votar para constituiyao da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do SINPEF/MG , observados os 

criterios estabelecidos neste estatuto; 

II - ser votado para desempenhar cargo na Diretoria Executiva e no Conselho Fiscal do SfNP EF/MG, 

desde que sejam sindi cali zados ha, pelo menos, 6 (seis) meses e, ainda, observados os criterios 

estabelecidos neste estatuto ; 

III - ser esco lhido pelo Presidente do SINPEF/MG para desempenhar cargo na Comissao E leitoral, 

desde que seja sindicalizado ha, pelo menos, 6 (seis) meses e, ainda, observados os criterios 

estabelecidos neste estatuto. 

IV - participar de Assembleias Gerais e solicitar, mediante pedido fundamentado, instaurayaO da 

Assembleia Geral Extraordinaria, com representayaO minima de 10% (dez por cento) dos 

sindicalizados; 

V - usufruir, em conjunto com seus dependentes, de todos os beneficios e at ividades promovidas pelo 

SfNPEF/MG; 

VI - apresentar, por escrito, perante as instancias competentes do SINPEF/MG sugestoes, propostas e 

rep resentayoes que demandem providencias; 

VII - examinar todos os documentos, livros e atas do SINPEF/MG, desde que so licitado com 

antecedencia minima de vinte e quatro horas; 



VIII - recorrer, em Assembleia Geral Extraordinaria, das decisoes administrativas proferidas pelo 

SINPEF/MG; 

IX - representar perante a Presidencia do SINPEF/MG contra atos dos sindicalizados, dos Membros da 

Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do SINPEF/MG. 

Paragrafo (mico - 0 auxilio previsto no § 2° do artigo 21 desse Estatuto podera ser estendido a 

qualquer sindicalizado nas mesmas condiyoes e observados os mesmos requisitos previstos nos 

paragrafos que Ihe sucedem, desde que aprovado por 115 dos sindicalizados em AGE convocada para 

tal fim. 

Art. 8° - Sao deveres dos sindicalizados: 

CAPiTULO III 

DOS DE VERES 

I - cumprir com a obrigayao de recolher ao SINPEF/MG a mensalidade sindical e as contribuiyoes 

eventual mente instituidas, cujos valores serao fixados pela AGE; 

n - cumprir 0 disposto neste estatuto, inclusive respeitando as decisoes das Assembleias e da Diretoria 

Executiva do SINPEF/MG; 

1II - nao praticar atos contrarios aos interesses da categoria, assim como nao praticar atos em defesa 

dos interesses da categoria sem a anuencia previa do SINPEF/MG ; 

IV - zelar pelo patrimonio e pelos serviyos do SINPEF/MG; 

V - tratar os funcionarios do SINPEF/MG de forma civilizada e cordial , respeitando a autonomia que 

Ihes e conferida pela Diretoria Executiva; 

VI - comparecer as reunioes e Assembleias Gerais convocadas pelo SINPEF/MG e acatar as suas 

decisoes; 

VII - desempenhar com zelo e probidade 0 cargo para 0 qual tenha sido eleito; 



VIII - prestigiar 0 SINPEF/MG e propagar 0 espfrito associativo entre os integrantes da categoria; 

IX - informar ao SINPEF/MG qualquer altera«ao em seu cadastro pessoal, que compreende: dad os 

pessoais; endere«o; telefone; e-mai l; fun«ao; lota«ao; indica«ao de dependentes e demai s dados que 

possuam relevancia; sob ri sco de nao ser comunicado sobre ocorrencias sindicais em tempo habil. 

Paragrafo unico - A obriga«ao di sposta no inciso J compreende, tambem, 0 acompanhamento pelo 

sindicalizado do desconto da contribui«ao sindical mensal em seu contracheque, sendo de 

responsabilidade do filiado reali zar 0 pagamento na sede do SINPEF/MG, caso 0 referido desconto nao 

ocona devidamente. 

cAPirULOIV 

DAS PENALIDADES E DO PROCESSO DISCIPLINAR 

Art. 9° - Constituem infra«oes estatutarias ou regimentais transgredir preceitos deste estatuto e do 

regimento interno, bem como firmar comprom isso em nome do SINPEF/MG sem possuir a 

legitimidade exigida. 

Art. 10 - 0 sindicalizado que infringir qualquer di spos i«ao estatutaria ou regimental estara sujeito as 

seguintes penalidades: 

I - advertencia 

IT - suspensao 

III - exc lusao 

Art. 11 - Cabera a Diretoria Executiva deliberar sobre a aplica«ao das penalidades previstas nos incisos 

elencados no art. 10, sendo garantido ao sindicali zado 0 direito ao contrad it6rio e a ampla defesa. 



§ ]0 _ Da decisao proferida pela Diretoria Executiva, que aplicar penalidade a sindicalizado, cabera 

recurso com efeito suspensivo a Assembleia Geral Extraordinaria. 

§ 2° - A apura«ao de infra«oes ficara a cargo de comissao composta por tres membros designados pelo 

Presidente do SINPEF/MG dentre os sindicalizados titulares e que, caso perten«am a Diretoria 

Executiva, ficam impedidos de participar da delibera«ao que aplicar penalidade. 

Art. 12 - Na aplica«ao das penalidades serao consideradas a natureza e a gravidade da infra«ao 

cometida, os danos que dela provierem para essa Entidade ou para outro sindicalizado. 

Paragrafo unico - Cabera ao Regimento Interno regulamentar a apura«ao das infra«oes e aplica«ao das 
\ 

penalidades. 

Art. 13 - 0 ato de imposi«ao de penalidade mencionara sempre a conduta imputada ao sindicalizado. 

Art. 14 - 0 prazo para apura«ao da infra«ao cometic\a pelo sindicalizado nao excedeni a 60 (sessenta) 

dias, contados da data da notifica«ao do infrator. 

Paragrafo (mico - 0 prazo elencado no caput podera ser prorrogado por igual periodo, quando as 

circunsHincias 0 exigirem. 

Art. 15 - 0 sindicalizado que receber a penalidade de exclusao podera ser readmitido somente por 

decisao da Assembleia Geral Extraordinaria, desde que tenha ressarcido a Entidade os prejufzos 

porventura causados. 

TITULO III 

DA ORGANIZA<;AO POLITICO-ADMINISTRA TIV A, DAS INST ANCIAS DELIBERA TIV AS 

E SUAS COMPETENCIAS 



CAPiTULO I 

DA ORGANIZA9AO POLiTICO-ADMINISTRATIVA 

Art. 16 - A organizayao polftico-administrativa do SfNPEF/MG compreende: 

1- Diretoria Executiva; 

II - Conselho Fiscal; 

III - Comissao Eleitoral. 

Paragrafo unico - Os orgaos descritos no caput expressam suas decisoes pOl' meio de resoluyoes, que 

devem ser assinadas pOl' pelo menos um teryo de seus membros e publicadas em campo proprio do sitio 

do SINPEF/MG na rede mundial de computadores para entrarem em vigor. 

Art. 17 - A Diretoria Executiva, orgao responsavel pela administrayao direta do SINPEF/MG, sera 

constituida pelos segu intes membros: 

I - Presidente; 

II - Vice-Presidente 

III - Secretario Geral; 

IV - Diretor Financeiro; 

V - Diretor Administrativo; 

VI - Diretor de Comunicayao; 

VII - Diretor Parlamentar e de Relayoes Si ndicais; 

VIII - Diretor Juridico; 

IX - Diretor Social e de Aposentados. 

§ 10 
- Alem dos membros efetivos, a Diretoria Executiva teni tres membros suplentes, que deverao 

substituir os titulares das Diretorias elencadas neste artigo, em caso de fa lta, impedimento ou vacancia, 

alem de desempenhar as at ividades que lhes forem atribuidas pelo Presidente ou pela Diretoria 

Executiva. 



§ 2° - A portaria e a forma pela qual os integrantes da Diretoria Executiva ex.ercem as competencias a 

si reservadas pOI' esse Estatuto . 

Art. 18 - 0 Conse lho Fiscal, 6rgao tecnico consultivo de fiscalizayao da gestao econ6mica, financeira e 

patrimonial, sera composto pOI' 05 (cinco) membros, eleitos juntamente com a Diretoria Executiva, 

ass im constituido: 

T - Presidente; 

II - 1 ° Membra; 

III - 2° Membro; 

IV - 1 ° Suplente; 

V-2° Sup lente; 

Art. 19 - A Comissao Eleitoral, de ambito estadua1, sera responsavel pOI' coordenar 0 processo eleitoral 

do SINPEF/MG, e sera composta pOI' 5 (cinco) membros nao-permanentes, assim constituida: 

I - Presidente; 

II - 1 ° Membro; 

III - 2° Membra; 

IV - 1 ° Sup lente; 

V - 2° Suplente; 

Paragrafo Unico - A convocayao da Comissao Eleitoral ficara a cargo do Presidente do SINPEF/MG, 

que a escolhera dentre as indicayoes dos sindicali zados, bem como dentre as possiveis manifestayoes 

pessoais de interesse em participar da referida Comissao. 

SE<;AO I 

Das Competencias 



SUBSEr;AOI 

Da DiretOl'ia Executiva 

Art. 20 - Compete a Diretoria Executiva: 

1- dirigir 0 SINPEF/MG de acordo com 0 presente Estatuto, administrar 0 patrimonio social e defender 

os interesses da entidade perante os poderes publicos, buscando prom over 0 bem estar geral dos 

sindicalizados e da categoria representada; 

II - cumprir as leis em vigor e as determinac;:oes das autoridades competentes, bem como os estatutos, 

regimentos, resoluc;:oes proprias, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral ; 

III - organizar relatorio sobre ocorrencias do ana anterior, com tim de prestac;:ao de contas, nos termos 

da lei e instruc;:oes vigentes, submetendo-o a apreciac;:ao do Conselho Fiscal; 

TV - ao termino do mandato, fazer a prestac;:ao de contas de sua gestao, no exercicio financeiro 

correspondente levantando, para esse fim, os balancetes das receitas e despesas, bem como 0 balancete 

economico-patrimonial , em livros exigidos pela contabilidade, no qual devera constar a assinatura do 

Presidente do SINPEF/MG, de seu Diretor Financeiro, bem como do Presidente do Conselho Fiscal , 

nos termos da lei e do regulamento; 

V - aplicar penalidades, em conformidade com 0 disposto nos artigos 90 a 15 deste Estatuto; 

VI - reunir-se em sessao ordinaria, anualmente, e extraordinariamente, sempre que 0 Presidente ou sua 

lllaioria, convocar; 

VII - outorgar poderes, pOI' meio de procurac;:oes, quando necessario; 

VIlI - contratar servic;:os profissionais liberais, necessarios a consecuc;:ao dos objetivos do SlNPEF/MG; 

§ 10 
- A Diretoria Executiva devera promover reunioes no minimo bimestrais, sendo obrigatoria a 

presenc;:a de pelo lllenos metade de seus melllbros, a lavratura da respectiva ata e facultada a presenc;:a 

de outros sindicalizados, mediante convite. 



§ 2° - 0 membro da Diretoria Executiva que for demitido em decorrencia de sua atuayao no movimento 

sindical fani jus a auxil io financeiro de prestayao mensa I em valor compreendido entre 50 a 100% do 

subsidio liquido a que teria direito caso nao houvesse sido demitido, mediante aprovayao em AGE 

convocada para tal fim . 

§ 3° - A concessao referida no panlgrafo anterior fica condicionada ao compromisso por parte do 

beneficiario de: 

r - prestaI' serviyo em regime de exclusividade ao SINP EF/MG, limitado 0 beneficio ao periodo de 

durayao do mandato e devido a partir do mes subsequente a publicayao da demissao no DOU; 

II - restituir aos cofres do SINPEF/MG os valores do auxilio recebido, atualizados monetariamente, 

caso seja determinado judicial ou administrativamente 0 pagmento dos subsidios que deixaram de ser 

creditados em funyao da demissao, descontados os valores eventualmente devidos a titulo de 

honorarios advocaticios. 

§ 4° - 0 pagamento do auxilio sera automaticamente interrompido quando suspensa ou anulada a 

aplicayao da penalidade, ou ainda quando constatado que 0 beneficiari o dedica-se a outra atividade 

remunerada, adotando-se para fins de pagamento parcial a sistematica de calcu lo utili zada nos 

paragrafos 1 ° e 2° do artigo 4°. 

§ 5° - para os fins do di sposto no inciso I do § 3° desse artigo, 0 serviyo prestado ao SINPEF/MG pode 

ser cumulado com a de docencia em instituiyoes Pllblicas ou privadas. 

Art. 21 - Compete ao Presidente do SINPEF/MG: 

1- representar 0 SINPEF/MG, at iva e passivamente, perante os Poderes Pliblicos e, especial mente, em 

Juizo, podendo, em lIltima hipotese, delegar poderes; 

II - convocar reunioes da Diretoria Executiva, bem como convocar Assembleia Geral, presidindo-as, 

ressa lvadas as Assembleias nas quais esteja em pauta 0 julgamento de suas ·contas ou os atos da sua 

administrayao; 

III - convocar eleiyoes sindicais e determinar as providencias que se tornarem necessarias ao seu 



processamento; 

TV - dirigir e administrar 0 STNPEF/MG e supervisionar os seus setores, em entendimento com os 

diretores por eles responsaveis, observados os preceitos legais, os estatutarios, os regimentais e as 

resoluyoes da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva; 

V - tomar as medidas necessarias para resoluyao de casos urgentes, sobre os quaIs prestara 

esclarecimentos na primeira reuniao da Diretoria Executiva; 

VI - assinar as atas das sessoes, 0 balanyo, a prestayao de contas, 0 oryamento anual e todos os papeis, 

documentos e livros que dependam de sua anuencia, bem como os livros auxiliares da Secretaria, da 

Diretoria Financeira e de outros departamentos, alem dos documentos referentes it Administrayao de 

Pessoal; 

VII - ordenar as despesas em acordo com 0 Diretor Financeiro; 

VIII - assinar as correspondencias privativas de seu cargo; 

IX - assinar os instrumentos de procurayao ad negotia e adjudicia quando necessario; 

X - realizar operayoes financeiras, exclusivamente de interesse do STNPEF/MG, sendo de sua 

competencia os poderes especiais necessarios, inclusive os expressamente mencionados a seguir, bem 

como os que Ihe forem consequentes e conexos: comprometer-se, transigir, assinar, emitir, aceitar, 

endossar, descontar e caucionar, conforme 0 caso, ordens, conhecimento de transporte, letras de 

cambio, duplicatas e quaisquer outros titulos de comercio ou de credito; 

XI - coordenar e dirigir a execuyao dos beneficios; 

XII - nomear os membros da Comissao Eleitoral , dentre aqueles interessados, indicados por OLltro 

sindicalizado ou por liberalidade do Presidente. 

Art. 22 - Compete ao Vice-Presidente do SINPEF/MG: 

1- substituir 0 Presidente em seus impedimentos, em sua ausencia ou em caso de vacancia do cargo, 

praticando todos os atos de sua competencia; 



1I - auxi li ar 0 Presidente na execuvao de suas tarefas ; 

III - assinar procuravoes adjudicia, para distribuivao de avoes coletivas; 

IV - executar outras funvoes que the forem atribuidas pelo Presidente. 

Art. 23 - Compete ao Secretario-Geral do SINPEF/MG: 

1- substituir 0 Vice-Pl'esidente em seus impedimentos, e no caso de vacancia definitiva, sendo vedada 

a substitu ivao para realizavao de atos de competencia privativa do Presidente; . 

rr - colaborar com 0 Pl'es idente e demais membros da Diretoria Executiva, agindo em consonancia com 

a sua ol'ientavao; 

III - coordenar, dirigir, executar e fiscalizar os trabalhos da Secretaria ; 

IV - tel' sob sua guarda os livros e arqu ivos da Secretaria; 

V - executar outras funvoes que Ihe forem atl'ibuidas; 

VI - red igir, transcrever ou mandar transcrever as Atas das Reunioes da Diretoria Executiva e das 

Assembleias. 

Art. 24 - Compete ao Diretor Financeiro do SINPEF/MG: 

1- dirigir e fiscalizar os servivos da Diretoria Financeira e da Contabilidade; 

II - promover al'recadav30 das contribu ivoes dos sindicalizados, bem como doavoes, subvenvoes e 

legados; 

IfJ - reco lher as instituivoes fina nceiros todos os va lol'es pertencentes ao SINPEF/MG; 

IV - autorizar 0 pagamento das despesas correntes do sindicato; 

V - prestar informavoes orais e escritas ao Conselho Fiscal sobre a situavao financeil'/a do SINPEF/MG 

e viabilizar 0 exame dos livros, documentos e haveres; 

VI - apresentar a Diretoria ExecLitiva balancete mensal de receitas e despesas, alem do balanvo anual , 

que devera ser apresentado em Assembleia Geral Ord inaria; 

vn - ass inar, conjuntamente com 0 Presidente ou Vice-Presidente, os cheques, notas promissorias, 



duplicatas, cauvoes e contratos onerosos; 

vn I - preparar os processos de pagamento das despesas a serem real izadas; 

IX - organizar a proposta orvamentaria anual do SINPEF/MG; 

X - coordenar 0 Departamento Financeiro do SINPEF/MG; 

Art. 25 - Compete ao Diretor Administrativo do SINPEF/MG: 

I - organizar 0 quadro de pessoal e coordenar as atividades do Departamento Administrativo do 

SINPEF/MG; 

II - realizar as contratavoes e demissoes do quadro de pessoal do Departamento Administrativo do 

SINPEF/MG, fixando-Ihe os vencimentos, sempre com 0 ad referendum dos demais membros da 

Diretoria Executiva. 

Paragrafo unico - E vedada a contratav3o para 0 quadro de pessoal do SINPEF/MG de parentes, 

consangu[neos ou pOI' afinidade, em qualquer grau, dos Diretores do Sindicato, sob pen a de nulidade 

absoluta da contratav3o. 

Art. 26 - Compete ao Diretor de Comunicav3o do SINPEF/MG: 

1- fomentar e coordenar atividades culturais; 

II - desenvolver intercambio com as demais Entidades Sindicais e Associativas; 

III - coordenar a elaborav3o e a distribuiv30 de vefculo de comunicav3o proprio do SINPEF/MG; 

IV - responsabilizar-se pelo contato com a imprensa, sempre que for necessario, e ser porta-voz do 

SINPEF/MG, na ausencia do Presidente; 

V - elaborar e distribuir notas, boletins, comunicados e informativos, bem como atualizar, 

periodicamente, a pagina virtual do SINPEF/MG; 

VI - coordenar a publicidade e a propaganda de interesse do STNPEF/MG; 

Vll - promover campanhas de sindicalizav3o. 



Art. 27 - Compete ao Diretor Parlamentar e de Relayoes Sindicais: 

I - atuar junto aos pariamentares e acompanhar 0 processo legislativo e os projetos de interesse da 

categoria; 

n - organizar e manter atualizado 0 cadastro das autoridades dos tres Poderes e das entidades sindicais 

e associativas que representem a classe trabalhadora; 

lIT - representar a entidade nas reunioes de interesse da categoria, nos f6runs de debate, em encontros, 

seminarios e plenarias; 

IV - organizar a realizayao de cursos, seminarios, simp6sios, encontros e congressos. 

Art. 28 - Compete ao Diretor Jurfdico: 

1- dirigir e coordenar 0 Setor Jurfdico do STNPEF/MG; 

II - acompanhar as questoes juridicas de interesse dos sindicalizados; 

III - manter acompanhamento da legislayao, doutrina e jurisprudencia, nas materias pertinentes a 
categoria; 

IV - desenvolver e coordenar logisticamente a defesa jurfdica dos interesses individuais ou coletivos 

dos sindicalizados; 

V - assessorar e submeter a Presidencia estrategias politico-juridicas para a defesa de prerrogativas e 

valorizayao profissional dos sindicalizados; 

VI - gerenciar politicamente a estrutura de suporte, consultoria e atendimento juridico e judiciario do 

SINPEF/MG; 

VII - representar oficialmente 0 STNPEF/MG nos assuntos que tenham ou possam ter repercussao na 

area de competencia da respectiva diretoria, pod en do, para tanto, inclusive, assinar documentos; 

VIII - aprovar a contratayao dos escrit6rios de advocacia que prestarao serviyo ao SINPEF/MG. 

Art. 29 - Compete ao Diretor Social e de Aposentados: 

1- promover as atividades de cunho social SINPEF/MG; 



II - realizar a integra<;ao dos aposentados em atividades de toda natureza; 

III - coordenar as atividades voltadas para a terceira idade, turismo e esporte. 

Art. 30 - Compete ao Conselho Fiscal: 

SUBSE(:AO II 

Do Consellto Fiscal 

I - fiscalizar 0 patrimonio do SINPEF/MG, bem como os balancetes mensals e anuais, emitindo 

pareceres a seu respeito, que deverao ser publicados anualmente em Assembleia Geral convocada para 

esse fim; 

II - emitir parecer sobre as altera<;oes patrimoniais as quais 0 SINPEF/MG se sujeitar; 

III - emitir parecer sobre quaisquer assuntos que envolvam interesse fiscal ou patrimonial do 

SINPEF/MG; 

IV - propor, em Assembleia Geral , a contrata<;ao de auditorias e pericias contabeis. 

§ 10
_ 0 Conselho Fiscal podent requerer a contrata<;ao de servi<;os tecnicos de terceiros para subsidiar 

o seu trabalho, em razao de not6ria necessidade. 

§ 20 
- 0 Conselho Fiscal poderil promover auditoria, a qualquer tempo, para apura<;ao da situa<;ao 

financeira e patrimonial do SINPEF/MG. 

SUBSE(:AO III 

Da Comissao Eleitoral 

Art. 31 - A Comissao Eleitoral, de ambito estadual, composta de tres membros efetivos e doi s 

suplentes tem como atribui<;ao coordenar todo 0 processo eleitoral, devendo: 



1 - receber e homologar a inscriyao de candidaturas, observados os requisitos regimentais e estatutarios 

do SINPEF/MG; 

II - credenciar os fiscais das chapas; 

III - elaborar a lista de votantes e as cedulas; 

IV - instalar e encerrar 0 processo eleitoral, inclufda a apurayao dos votos em todo 0 estado; 

V - dar posse a Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Etica eleitos. 

CAPiTULO II 

DOS ORGAOS DELIBERATIVOS 

Art. 32 - Sao Orgaos Deliberativos permanentes do SINPEF/MG: 

r - Assembleia Geral Ordinaria - AGO; 

II - Assembleia Geral Extraordinaria - AGE; 

III - Conselho Fiscal; 

IV - Diretoria Executiva . 

Art. 33 - A Assembleia Geral Ordinaria e a Assembleia Geral Extraord inar ia sao os 6rgaos maximos 

de deliberayao, sendo soberanas em suas decisoes, desde que estas nao contrariem as normas 

constitllcionais, legais e estatutarias, e terao hora e lugar fixados nos respectivos edita is de convocayao. 

Art. 34 - A Assembleia Geral Ordinaria sera convocada pela Diretoria, anualmente, para prestayao de 

contas, definiyao de pauta de reivindicayoes da categoria e aprovayao do Relat6rio de Atividades e do 

Plano de Trabalho do Sind icato; trienalmente, para instalayao do processo eleitoral, com eleiyao da 

Diretoria Execlltiva e Conselho Fiscal , e consequente prestayao de contas e exame do Relat6rio Final 

da gestao. 



Art. 35 - A Assembleia Geral Extraordimiria podenl ser convocada, a qualquer tempo, por decisao do 

Presidente, da maioria dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do Conselho de Etica 

ou por requisiyao escrita, firmada por 10% (dez por cento) dos sindicalizados com direito a voto. 

§ J 0 - A realizayao de AGO e AGE devera ser comunicada com antecedencia minima de dois dias, 

atraves de convocayao cujo edital devera: 

I - ser encaminhado atraves de mensagem eletr6nica a todos os sindical izados que possuam endereyo 

de e-ma;[ cadastrado na base de dados do sindicato; 

II - ser afixado nos quadros de aviso da sede do sindicato, da superintendencia regional e das delegacias 

descentral izadas; 

III - ficar disponivel pOI' tempo indeterminado em campo proprio do sitiodo SINPEF/MG na rede 

mundial de computadores. 

§ 20 
- A convocayao pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Etica e facultada apenas para a 

deliberayao de pauta vinculada a competencia dos respectivos orgaos. 

§ 30 
- A convocayao pelos sindicalizados sera diri gida ao Presidente do SINPEF/MG e formalizada 

mediante requerimento com assinatura dos solicitantes e justificativa fundamentada de motivos da 

convocayao. 

Art. 36 - No ambito de cada uma das representayoes regionais do SINPEF/MG, correspondentes a cada 

unidade descentralizada do Departamento de Policia Federal em Minas Gerais, havera assembleia local 

a ser realizada na mesma data e horario e com mesma pauta daquela convocada para a sede. 

§ 10 
- 0 resultado das deliberayoes locais devera ser, tao logo encerradas, incontimentemente 

encaminhadas, atraves de qualquer meio habil , a conhecimento do Presidente ou de quem em seu lugar 

esteja conduzindo a AGE na sede do SINPEF/MG, para fins de contabilizayao e proclamayao do 

resultado. 



§ 2° - Da assembleia local devera ser lavrada ata que, devidamente assinada pelo DiretorRegional, sera 

encaminhada em copia escaneada para endereyo eletronico a ser oportunamente informado pela 

Diretoria Executiva. 

§ 3° - Se as providenc ias constantes do caput e dos paragrafos anteriores nao forem tomada em 

determinada representayao regional no tempo e na forma descritas, os votos relativos aos sindicalizados 

lotados na respectiva descentralizada nao serao computados. 

§ 4° - 0 procedimento descrito nos dispositivos anteriores pod era ser substitufdo pOl' sistema de video 

conferencia que permita 0 acompanhamento em tempo real da AGE realizada na sede do sindicato. 

SE<;AO I 

Das Competencias 

Art. 37 - Ficam estabelecidas nessa Seyao as competencias nao previstas em locais diversos desse 

Estatuto. 

SUBSE(:AOI 

Da Assembleia Geral Ordimiria 

Art. 38 - Compete a Assembleia Geral Ordinaria: 

I - aprec iar a prestayao de contas do ana anterior; 

II - deliberar sobre a proposta oryamentaria de Receita e Despesa para 0 exercfcio em curso; 

III - definir a pauta de reivindicayoes da categoria; 



Paragrafo Unico - As deliberayoes em Assembleia Geral Ordinaria serao tomadas por maioria simples 

de votos, presentes mais de 113 (um teryo) dos sindicalizados em l a chamada ou com qualquer quorum, 

pelo menos quinze minutos depois, em 2a chamada. 

SUBSE<;AO II 

Da Assemb!eia Gera! Extraordimiria 

Art. 39 - Compete a Assembleia Geral Extraordinaria: 

I - deliberar acerca de materia que exija rapido posicionamento da categoria; 

II - substitu ir, em caso de vadincia, os suplentes e os membros da Diretoria Executiva e do Conse lho 

Fiscal e do Conselho de Etica; 

III - auto ri zar aquisiyao, alienayao e doayao de bens proposta da Diretoria Executiva, com 0 devido ad 

referendum do Conselho Fiscal; 

IV - decidir sobre os recursos interpostos contra as decisoes da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal 

e do Conselho de Et ica; 

V - decidir sobre a filiayao do SINPEF/MG a outras Entidades; 

VI - convocar e instaurar processo eleitoral para escolha da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e 

do Conselho de Etica. 

VII - deliberar sobre a perda do mandato dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal , do 

Conselho de Etica e dos Diretores Regionais ; 

VlIl - fixar 0 valor da contribuiyao a ser paga pelo sindicalizado ao SINPEF/MG; 

IX - modificar e completar 0 presente Estatuto, exigido nesse caso, em 2a chamada, 0 quorum de 1/5 

(um quinto) dos sindica lizados; 

X - deliberar sobre a contratayao de auditoria e perfcia tecnica contabi l; 

XI - deliberar sobre os recursos previstos no artigo 11 , § 1°, deste Estatuto; 



XII - deliberar sobre a readmissao dos sindicalizados, conforme disposi~ao do artigo 15 deste Estatuto; 

XIII - eleger pessoa habilitada e suplente para atender as delega~5es dos membros da Comissao 

Eleitoral. 

XIV - deliberar sobre a dissolu~ao do SINPEF/MG, neste caso com quorum de 2/3 dos sindicalizados; 

XV - decidir sobre os casos nao previstos na legisla~ao e neste estatuto. 

Paragrafo Unico - As delibera~5es em Assembleia Geral Extraordinaria serao tomadas pOI' maioria de 

votos, presentes mais de 1/3 (urn ter~o) dos sindicalizados em 1 a chamada ou com qualquer quorum, 

pelo menos quinze minutos depois, em 2a chamada, se de outro modo nao dispuser outros dipositivos 

desse Estatuto. 

TITULO IV 

DOS DIRETORES REGIONAIS 

Art. 40 - Em cad a unidade descentralizada da Policia Federal no Estado de Minas Gerais serao eleitos 

I (urn) Diretor Regional e 1 (urn) Suplente, pela maioria simples de votos dos presentes, em reuniao 

local designada para esse tim em no maximo trinta dias da elei~ao sindical. 

Paragrafo lll1ico - Da reuniao lavrar-se-a Ata que sera encaminhada a Diretoria Executiva do 

SfNPEF/MG, juntamente com a Lista de Presen~a , no prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 41 - Constitui-se atribui~ao do Diretor Regional: 

I - representar oficialmente 0 SINPEF/MG no local de trabalho e perante os poderes Pllblicos e entes 

privados no ambito da circunscri~ao da respectiva descentralizada; 

II - participar de reuniao da Diretoria Executiva, quando convocado; 

III - levantar os problemas e reivindica~5es dos sindicalizados na localidade, e trabalhar na sua 



soluyao, em cooperayao com a Diretoria Executiva; 

IV - buscar ampliar 0 numero de sindicalizados na localidade; 

V - divulgar as informayoes sobre as atividades do SINPEF/MG; 

VI - encaminhar a Diretoria Executiva propostas de ayao que visem ao atendimento de reivindicayoes 

especificas, bem como a evoluyao da consciencia sindical na categoria; 

VII - organizar e conduzir, em auxilio a comissao eleitoral, as eleiyoes sindicais e, em auxilio a 
Diretoria Executiva, a representayao local de Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria 

regularmente convocada. 

Paragrafo (mico - E permitida a nomeayao concomitante do sindicalizado em funyao de Diretor 

Regional, membro da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Etica. 

Art. 42 - 0 cargo de Diretor Regional so pod era ser ocupado pOI' pessoa sindicalizada ao SINPEF/MG 

ha, pelo menos, 06 (seis) meses. 

Art. 43 - A substituiyao no cargo de Diretor Regional dar-se-a nos seguintes casos: 

T - perda da qualidade de sindicalizado do Diretor Regional; 

II - remoyao do Diretor Regional para area distinta daquela em que exerce a funyao; 

III - a pedido fundamentado de qualquer sindica lizado interessado, desde que aprovado em reuniao 

local; 

IV - a pedido do proprio Diretor Regional, que devera comunicar a Diretoria Executiva com 

antecedencia minima de 30 (trinta) dias. 

TITULO V 

DA PERDA DO MANDATO 



Art. 44 - Os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e os Diretores Regionais perderao 0 

mandato nos seguintes casos: 

I - malversac;ao ou dilapidac;ao do patrim6nio social; 

n - abandono do cargo na forma prevista neste Estatuto; 

nr - aceitac;ao ou solicitac;ao de transferencia que importe no afastamento do exercfcio do cargo. 

Art. 45 - A perda do mandato dar-se-a apos 0 devido processo legal , garantida a ampla defesa, 

observado 0 quorum da Assembleia Geral Extraordinaria, salvo 0 caso dos Diretores Regionais, que 

serao destituidos do cargo pOl' deliberac;ao em reuniao especffica. 

Art. 45 - Toda suspensao ou destituic;ao de cargo da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal ou de 

Diretor Regional , devera ser precedida de notificac;ao que assegure ao interessado 0 pleno direito de 

defesa. 

Art. 46 - Havendo renuncia, destituic;ao ou perda de mandato de qualqlier membro da Diretoria 

Executiva, do Conselho Fiscal ou de Diretor Regional, assumira automaticamente 0 cargo vacante 0 

substituto legal previsto nesse Estatuto, ate nomeac;ao pOl' ato do Presidente da Diretoria Executiva ou 

do Conselho respectivo, do suplente eleito. 

Paragrafo unico - Esgotada a lista de suplentes da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal , novos 

suplentes serao indicados pela presidencia, ad referendum de AGE convocada para tal fim ; 

Art. 47 - As renuncias ou desistencias deverao ser feitas por escrito ao Presidente do SINPEF/MG, 

devendo 0 renunciante aguardar no cargo ate a designac;ao do substituto, bem como fazer um relatorio 

de prestac;ao de contas de seu cargo. 

§ 10 
- Em se tratando da renlll1cia do Presidente do Sindicato, a comunicac;ao devera ser dirigida ao 

Vice-Presidente e na falta deste ao secreta rio Geral , que reunira a Diretoria Executiva no prazo maximo 



de 48 (quarenta e oito) horas para a comun icayao do fato . 

§ 2° - Se ocorrer a renLIncia coletiva da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal , 0 Presidente, ainda 

que resignatario, convocara uma Assembleia Geral Extraord inaria em carater urgentiss imo a fim de ser 

constituida uma Junta Governativa Provisoria. 

§ 3° - A Junta Governativa Provisoria, constituida nos termos do paragrafo anterior, tomara 

providencias necessarias para a realizayao de novas eleiyoes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, 

para a investidura dos cargos de Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e na forma do presente 

Estatuto. 

§ 4° - Os sindicali zados que renunciarem, abandonarem ou forem destituidos dos cargos de Diretoria 

Executiva ou do Conselho Fiscal nao poderao concorrer a novos cargos eletivos pelo prazo minimo de 

01 (um) ano, contados a partir da data de termino do mandato para 0 qual haviam sido eleitos. 

§ 5° - Considera-se abandono de cargo a ausencia nao justificada a 03 (tres) reunioes sucessivas da 

Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 

Art. 48 - OCOlTendo vadincia do Cargo de Presidente e Vice-Presidente, simultaneamente, assumira a 

Presidencia 0 Secretario Geral, que convocara as eleiyoes na forma desse Estatuto, se 0 mandato nao 

tiver sido cumprido em 2/3 (dois teryos) do seu periodo. 

Paragrafo unico - Cumpriclo mais de 2/3 (dois teryos) do mandato, sera esco lhido 0 novo Presidente, 

dentre os membros da Diretoria Executiva, atraves de deliberayao em reuniao da Diretoria Executiva, 

para 0 cumprimento do periodo restante. 

TiTULO VI 

DAS ELEICOES SINDICAIS 



CAPiTULO I 

DAS ELEIC;OES 

Art. 49 - As eleivoes para a renovavao da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e serao realizadas 

simultaneamente, para um mandato de 3 (tres) anos e deverao acontecer dentro do prazo mfnimo de 30 

(trinta) dias e no maximo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do termino do mandato dos dirigentes em 

exercfcio. 

§ 1 ° - Serao considerados eleitos os candidatos da chapa que obtiver matona simples dos votos 

apurados. 

§ 2° - 0 edital de convocavao das eleivoes sera publicado de 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias 

antes da realizavao das mesmas, no qual devera constar 0 prazo de inscrivao de chapas, a data eo local 

da realizavao das eleivoes e demais instruvoes regulando 0 processo eleitoral. 

§ 3° - 0 prazo para inscrivao das chapas nao podera ser inferior a 10 (dez) e nem superior a 30 (trinta) 

dias. 

§ 4° - Atraves de Portaria, concomitante it publicavao do edital de convocavao das eleivoes, 0 

Presidente do SINPEF/MG nomeara uma Comissao Eleitoral composta por 3 (tres) membros e dois 

suplentes, que entre si escolherao 0 presidente. 

Art. 50 - Na hipctese de nao haver inscrivao de nenhuma chapa, nos prazos previstos nesse Estatuto, 0 

Presidente convocara Assembleia Geral Extraordinaria a ser realizada em 30 (trinta) dias, que indicara 

uma Junta Governativa para administrar 0 Sindicato apes 0 termino do mandato dos dirigentes em 

atividade, providenciando a realizavao de novas eleivoes no prazo maximo de 3 (tres) meses. 

Art. 51 - Ao assumir 0 cargo, os eleitos prestarao, por escrito e solenemente, 0 compromisso de 

respeitar, no exercfcio do mandato, a Constituivao Federal , as Leis vigentes e 0 Estatuto do 

SJNPEF/MG. 



Art. 52 - As inscri<;oes para a elei<;ao far-se-ao pOl' chapa completa para a Diretoria Executiva, 0 

Conselho Fiscal e que serao eleitos pela chapa e nao individualmente. 

Art. 53 - Considerar-se-ao em cond i<;oes de votar os sindicalizados que estiverem adimplentes com 

suas obriga<;oes sindicais e para serem votados os que estiverem em condi<;oes, na forma deste Estatuto 

e que tenham pelo menos 2 (dois) anos de efetivo exercfcio na Polfcia Federal e estejam ha mais de 6 

(seis) meses inscritos no quadro social do SINPEF/MG. 

CAPiTULO II 

DO VOTO SECRETO 

Art. 54 - 0 sigilo do voto sera assegurado mediante as seguintes providencias: 

1- uso de cedu la lmica contendo 0 nllmero e nome de todas as chapas registradas; 

11 - iso lamento do eleitor em cabine isolada para 0 ato de votar; 

III - verifica<;ao da autenticidade da cedula lmica a vista das rubricas dos membros das mesas 

coletoras; 

IV - emprego de uma que assegure a inviolabilidade do voto e seja suficientemente ampla para que nao 

se acumu lem as cedulas na ordem em que forem introduzidas. 

CAPiTULO III 

DOSATOSPREPARATORIOS 

Art. 55 - Capias do edita l a que se refere 0 art. 52, paragrafo 2°, deverao, com antecedencia maxima de 



45 (quarenta e cinco) e minima de 30 (trinta) dias em relayao it data da eleiyao, ser afixadas na sede do 

SINPEF/MG, bern como nos locais de trabalho dos sindicalizados e publicados atraves de meio 

eletr6nico, objetivando ampla divulgayao. 

Panlgrafo Unico - 0 resumo do edital de convocayao deve ser publicado, pelo menos uma vez, em 

jornal de grande circulayao. 

Art. 56 - 0 requerimento para registro de chapa, em tres vias, devera ser endereyado it Comissao 

Eleitoral do SINPEF/MG, assinado por todos os candidatos que a integram. 

Paragrafo unico - Cada candidato apresentara uma declarayao em formulario padronizado, forne.cido 

pelo SINPEF/MG, informando seus bons antecedentes e tempo de serviyo na Policia Federal. 

Art. 57 - 0 registro de chapa far-se-a exclusivamente na Secretaria do SINPEF/MG, que fornecera 

comprovante do registro da candidatura ao representante da chapa. 

§ 1 ° - Para os efeitos do disposto . neste artigo, mantera a Secretaria, durante 0 perfodo para registros de 

chapas, expediente normal de no minimo 07 (sete) horas diarias, em dias (Iteis, devendo os membros da 

Comissao Eleitoral estar disponiveis para atender aos interessados, prestaI' informayoes concernentes ao 

processo eleitoral, receber documentayao e fornecer 0 correspondente comprovante do registro da 

cand idatura. 

§ 2° - Em caso de qualquer irregularidade no atendimento da Secretaria, sobre registro de chapas, 0 

fato devera ser comunicado pela Comissao Eleitoral ao Presidente do SINPEF/MG, que devera de 

imediato providenciar a regularizayao do serviyo. 

Art. 58 - Sera recusado 0 registro de chapa que nao contenha candidatos a todos os cargos previstos 

neste Estatuto, ou que nao esteja acompanhado das declarayoes padronizadas, preenchidas e assinadas, 

de todos os candidatos. 

Paragrafo (mico - Verificando-se irregularidade na documentayao apresentada, a Comissao Eleitoral 



notificani 0 interessado para que promova a correc;ao no prazo de 02 (dois) dias. Esgotado esse prazo e 

nao corrigida a irregularidade, 0 registro nao sera efetivado, sendo 0 requerimento arquivado ou 

devolvido ao requerente. 

Art. 59 - Encerrado 0 prazo para registro de chapas, a Comissao Eleitora l do SINPEF/MG 

providenciara: 

I - a imediata lavratura da ata, que sera ass inada pela Comissao Eleitoral e pelo Presidente do 

SINPEF/MG e, pelo menos, pOl' urn candidato de cada chapa, mencionando-se as chapas registradas de 

acordo com a sua ordem numerica; 

II - modelo de cedula (mica, em que deverao figural' , em ordem numerica, todas as chapas registradas, 

com seus respectivos nomes; 

III - a publicac;ao, atraves de meio eletr6nico, mural na sede do sindicato e no local de trabalho dos 

sindicalizados, da chapa ou chapas registradas, no prazo de 5 (cinco) dias. 

CAPiTULO IV 

DAS SEr;OES E MESAS ELEITORAIS 

Art. 60 - POI' ocasiao da realizac;ao das eleic;oes, sera insta lada em cada uriidade descentralizada ao 

menos uma Sec;ao Eleitoral, para proceder a realizac;ao das eleic;oes nas respectivas localidades. 

§ 10 
- As sec;oes eleitorais terao Mesas Co letoras que serao constituidas de urn presidente e dois 

membros, podendo haver ate dois suplentes, designados pela Comissao Eleitoral , de ambito estadual, 

podendo para tanto haver sugestoes pOI' parte da Diretoria Executiva do SINPEF/MG ou dos 

sindicali zados. 

§ 20 
- Nao comparecendo 0 presidente da Mesa Co letora ate trinta minutos antes da hora determinada 

para 0 inicio da votac;ao, assumira a presidencia 0 primeiro membro e, na sua falta ou impedimento, 0 



segundo membro ou um dos suplentes. 

§ 30 - Poden't 0 presidente ou 0 membro da mesa que assumir a pres idencia, nomear ad hoc entre as 

pessoas presentes e, observados os impedimentos normais deste Estatuto, os membros necessarios que 

faltarem para completar a Mesa Coletora. 

Art. 61 - Nao poderao ser nomeados membros das Mesas Coletoras, na hipotese do arti go anterior: 

] - os candidatos, seus conjuges e parentes, ainda que pOI' afinidade, ate 0 terceiro grau inclusive; 

II - os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; 

lIT - pessoas que nao possuam qualidade de sindicalizado. 

Art. 62 - Quando houver mais de uma chapa, e facultado a cada chapa indicar um fiscal, que 

acompanhara 0 processo de eleiyao. 

CAPiTULO V 

DA VOTA9AO 

Art. 63 - Na hora fixada no ed ital e tendo considerado 0 recinto e 0 material em condiyoes, 0 

pres idente da Mesa Coletora declarara iniciados os trabalhos. 

Art. 64 - Os trabalhos eleitorais de Mesa Co letora terao a durayao minima de seis horas, devendo ser 

reali zados no horario compreendido entre as 09hOO e 17hOO, podendo os trabalhos de votayao ser 

encerrados antecipadamente se ja tiverem votado todos os eleitores constantes da li sta e folha de 

votayao. 

Art. 65 - Os eleitores cujos votos forem impugnados, ou seus nomes nao consta rem da li sta de 



votantes, votarao em separado. 0 voto em separado sera tomado da seguinte forma: 

T - 0 presidente da Mesa Coletora entregara ao eleitor sobrecarta apropriada, para que ele na presenya 

da mesa, nela coloque a cedula que assinalou , colando a sobrecarta; 

II - 0 presidente da Mesa Coletora anotanl no verso da sobrecarta as razoes da medida, para posterior 

decisao do presidente da mesa apuradora. 

Art. 66 - Sao documentos v{didos para a identificayao do eleitor: 

r - carteira de filiayao ao Sindicato; 

II - carteira funcional; 

III - carteira de identidade. 

Paragrafo (mico - Para fins de anexayao ao voto em separado, 0 eleitor devera entregar ao presidente da 

Mesa Coletora uma copia do seu documento de identidade. 

Art. 67 - Na hora determinada no edital para encerramento da votayao, havendo no recinto eleitores 

que ainda nao votaram, serao convidados em voz alta a fazerem entrega ao presidente da Mesa 

Coletora do documento de identificayao, prosseguindo os trabalhos ate que vote 0 ultimo eleitor. 

§ 1° - Caso nao haja mais eleitores a votar, serao encerrados imediatamente os trabalhos. 

§ 2° - Encerrados os trabalhos da votayao, a uma sera lacrada com aposiyao de tiras de papel gomado, 

rubricadas pelos membros da Mesa e pelos fiscais. 

§ 3° - Em seguida, 0 presidente fara lavrar a ata, que sera tambem assinada pelos membros e fiscai s, 

registrando a data e a hora de inicio e encerramento dos trabalhos, total de votantes, dos sindicalizados 

em condiyoes de voto, bem como resumidamente os protestos apresentados pelos eleitores, candidatos 

Oll fiscais. A seguir 0 presidente da Mesa Coletora fara entrega a Comissao Eleitoral de todo 0 material 

utilizado durante a votayao. 



CAPiTULO VI 

DA APURA(:AO 

Art. 68 - Apos 0 termino do prazo estipulado para a votac;ao, os Presidentes das Mesas Coletoras 

deverao encaminhar a Comissao Eleitoral todas as umas, devidamente lacradas e respectivas atas, 

quando en tao instalar-se-a, em sessao eleitoral publica e permanente, a Mesa Apuradora. 

Paragrafo unico - a apurac;ao das eleic;5es sera realizada na sede do SINPEF/MG e dirigida pelo 

Presidente da Comissao Eleitoral, que teni os auxiliares de sua livre escolha. 

Art. 69 - Contadas as cedulas da uma, 0 Presidente verificara se 0 seu nlltllero coincide com 0 da lista 

de votantes. 

§ 1 ° - Se 0 nlltllero de cedulas for igual ou inferior ao de votantes que assinaram a respect iva lista, far

se-a a apurac;ao. 

§ 2° - Se 0 total de cedulas for superior ao da respectiva lista de votantes, proceder-se-a a apurac;ao, 

descontando-se dos votos atribuidos a chapa mais votada 0 nlltllero de votos equivalentes as cedulas em 

excesso, desde que esse numero seja inferior a diferenc;a entre as duas chap as mais votadas. 

§ 3° - Se 0 excesso das cedulas for igual ou superior a diferenc;a entre as duas chapas mais votadas, a 

urna sera anulada. 

§ 4° - Serao examinados um a um os votos em separado, decidindo 0 presidente da Mesa Apuradora, 

em cada caso, pela sua admissao ou rejeic;ao. 

§ 5° - Apresentando as cedulas qualquer sinal, rasura, ou possibilidade de identificac;ao do eleitor, ou 

tendo esse assinalado duas ou mais chapas, 0 voto sera anulado. 

Art. 70 - Sempre que hOLiver protesto fundado em contagem err6nea de votos, vicios de sobrecartas ou 

de cedulas, deverao estas ser conservadas em involucro laCt'ado, que acompanhara 0 processo eleitoral 

ate decisao final. 



Paragrafo (mico - Haja ou nao protestos, conservar-se-ao as cedulas apuradas sob a guarda do 

presidente da Mesa Aputadora, ate a proclamayao final do resultado, a fim de assegurar eventual 

recontagem de votos. 

Art. 71 - Assiste ao e1eitor formular, perante a Mesa Apuradora, qualquer protesto referente a 
apurayao. 

Panigrafo (mico - 0 protesto devera ser pOl' escrito, devendo, ser anexado a ata de apurayao. 

Art. 72 - Finda a apurayao, 0 presidente da Mesa Apuradora proclamara eleitos os candidatos da chapa 

que obtiver maioria simples do numero de votos e fara lavrar a ata dos trabalhos eleitorais. 

Art. 73 - A ata de apurayao mencionara obrigatoriamente: 

1- dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos; 

1I - local que funcionou a Mesa Coletora, com os nomes dos respectivos componentes; 

III - resultado de cada uma apurada, especificando-se 0 numero de votantes, sobrecartas, cedulas 

apuradas, votos atribuidos a cada chapa registrada, votos em branco e votos nulos; 

IV - numero total de eleitores que votaram; 

V - resultado geral da votayao; 

VI - apresentayao ou nao de protesto, fazendo-se , em caso afirmativo, resumo de cada protesto 

formulado perante a mesa; 

VII - todas as demais ocorrencias relacionadas com a apurayao. 

Paragrafo unico - A ata sera assinada pelo Presidente da Comissao Eleitoral, demais membros da mesa 

e fiscais, esclarecendo-se 0 motivo da eventual falta de qualquer assinatura. 

Art. 74 - Se 0 numero de votos da uma anulada for superior a diferenya entre as chapas mais votadas, 

nao havera proclamayao dos eleitos pela Mesa Apuradora, cabendo ao presidente da entidade 



determinar a data para realizar as eleivoes suplementares, no prazo minimo de 15 (quinze) e no tmlximo 

de 30 (trinta dias), cit:cunscritos aos eleitores constantes da li sta de votavao da urna correspondente. 

Art. 75 - Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-ao novas eleivoes no prazo de 

dez dias, limitada as chapas em questao. 

Art. 76 - Apos a apuravao , as cedu las serao guardadas pOI' 30 (trinta) dias, em urna lacrada, na sede do 

SINPEF/MG, sob a responsabilidade deste. 

CAPiTULO VII 

DAS ELEI(:OES E DO ELEITOR 

Art. 77 - 0 voto sera secreto e exercido conforme 0 presente Estatuto por todos os sind icali zados que 

estiverem em gozo de seus direitos sindicais. 

Paragrafo lll1ico - 0 sindicalizado que, pOI' qualquer motivo, estiver na area de uma Diretoria Regional 

que nao a sua, podera votar em transito, fazendo constar seu nome na relavao de votantes. 

Art. 78 - Para fins de eleivao, 0 SINPEF/MG elaborara a li sta de votantes ate quinze dias antes da data 

da rea li zayao das eleivoes. 

Art. 79 - Sera nula a eleivao quando: 

CAPiTULO VIII 

DAS NULIDADES 



I - realizada em dia, hora ou local diversos dos designados no edital ou encerrada antes da hora 

determinada sem que hajam votado todos os eleitores constantes da lista de votayao; 

II - realizada ou apurada perante a mesa nao constitufda de acordo com 0 estabelecido neste Estatuto; 

III - preterida qualquer formal idade essencial ou nao observados os prazos estabelecidos neste 

Estatuto, ocasionando essa irregu laridade, subversao ou transtomo ao processo eleitoral. 

Art. 80 - Sera anulavel a eleiy30 quando ocorrer vicio que comprometa sua legitimidade, importando 

prejufzo a qualquer candidato ou chapa concorrente. 

Paragrafo (mico - A anulayao do voto nao implicara a anulayao da uma em que a ocorrencia se 

verificar, nem a anulayao da uma importara na da eleiyao, salvo se 0 numero de votos anulados for 

igual ou superior ao da diferenya final entre as duas chapas mais votadas. 

Art. 81 - Nao podera a nulidade ser invocada pOI' quem Ihe deu causa, nem aproveitara ao seu 

responsavel. 

cAPirULOIX 

DAS IMPUGNA(:OES 

Art. 82 - A impugnayao de candidaturas podera ser fe ita no prazo de ate 5. (cinco dias), a contar da 

publicayao da relayao das chapas registradas, por qualquer sindicalizado com direito a voto. 

§ 10 
- A impugnayao, expostos os fundamentos que a justificam, sera dirigida ao presidente da 

Comissao Eleitoral, cabendo a essa 0 seu julgamento. 

§ 2° - Sob as penalidades da legislayao, a Secretaria do SINPEF/MG ficara responsavel pOl' receber, 

contra-recibar e dar regular encam inhamento as impugnayoes interpostas. 

§ 3° - Julgada improcedente a impugnayao, ou nao julgada pela Com issao Eleitora l ate 03 (tres) dias 



antes da eleiyao, 0 candidato impugnado concorreni a eleiyao, ressalvado aos impugnadores 0 direito de 

recorrer contra a eleiyao dos mesmos. 

§ 4° - Chegando, em tempo (t1timo, a decisao que julgou procedente a impugnayao, providenciara 0 

Presiclente cia Comissao Eleitoral a fixayao cia copia clo ato nos locais cle votayao, em lugar bem visivel , 

para conhecimento clos eleitores. 

§ 5° - A chapa de que fizerem parte os candiclatos impugnaclos podera concorrer clesde que os clemais 

cancliclatos, entre efetivos e suplentes, bastem para 0 preenchimento cle toclos os cargos. 

CAPiTULO X 

DOS RECURSOS 

Art. 83 - Os recursos poderao ser interpostos no prazo de ate 05 (cinco) dias a contar do termino da 

eleiyao, pOI' qualquer sindicalizado com direito a voto nas eleiyoes de que trata 0 presente capitu lo. 

§ 1 ° - Os recursos, expostos os fundamentos que os justificam, serao dirigidos ao presidente da 

Comissao Eleitoral , cabendo a essa 0 seu julgamento. 

§ 2° - Sob as penalidades da legislayao, a Secretaria do SINPEF/MG ficara responsavel por receber, 

contra-recibar e dar regular encaminhamento aos recursos interpostos. 

Art. 84 - Protocolado 0 recurso, cumpre ao presidente da Comissao Eleitoral anexar a primeira via ao 

processo eleitoral e encam inhar a segunda via, dentro cle vinte e quatro horas, contra-recibo, ao 

recorrido, para, em 05 (cinco) dias, apresentar por escrito slla defesa. 

Art. 85 - 0 recllrso nao sllspendera a posse dos eleitos, salvo se provido e comunicado oficialmente 0 

SINPEF/MG antes da posse. 

Paragrafo (lI1ico - Se 0 recurso versar sobre inelegibilidade de lim ou mais membros da chapa eleita, 0 



provimento nao implicara a suspensao da posse dos demais, exceto se 0 numero destes, inclufdos os 

suplentes, nao for bastante para 0 preenchimento de todos os cargos. 

Art. 86 - Nao interposto recurso, 0 processo eleitoral sera arquivado na Secretaria da Entidade, pelo 

prazo minimo de 01 (um) ano. 

CAPiTULO Xl 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 87 - Ao SINPEF/MG incumbe organizar 0 processo eleitoral , bem como as peyas essenciais ao seu 

desenvolvimento em tantas vias quantas forem necessarias, atraves da Comissao Eleitoral, constituida a 

primeira via dos documentos originais, e 0 restante das respectivas c6pias autenticadas pelo Presidente 

cia Com issao Eleitoral. Sao peyas essenciais do processo eleitoral: 

r - edita l de convocayao; 

IT - exemplar do jornal que publicou 0 aviso resumido do ed ital ; 

III - c6pia dos requerimentos de registros de chapas e declarayoes padronizadas; 

IV - relayao dos eleitores em condiyoes de voto; 

V - exped iente relativo a composiyao das mesas eleitorais; 

VI - lista cle votantes; 

VII - atas dos trabalhos eleitorais (Ata de abertura e encerramento de votayao e Ata de apurayao); 

vru - exemplar cia ceclula unica; 

IX - impugnayoes, recursos, contra-razoes e informayoes do presidente do SINPEF/MG; 

X - resultado das eleiyoes. 



CAPiTULO XII 

DAS DISPOSI(:OES GERAIS 

Art. 88 - A posse dos eleitos ocorreni na data do termino do mandato da administrayao anterior. 

Panigrafo unico - caso nao seja possivel 0 cumprimento do disposto no caput, admitir-se-a a 

prorrogayao do prazo da posse por ate 05 (cinco) d ias llteis . 

Art. 89 - Anuladas as eleiyoes, outras serao rea lizadas no prazo maximo de 90 (noventa) dias ap6s a 

publicayao do despacho anulat6rio. 

§ 1 ° - Nessa hip6tese, a Diretoria Executiva permanecera em exercicio ate a posse dos eleitos, salvo se 

qualquer dos seus integrantes for responsabilizado pela anulayao, devendo nesse caso ser convocado 0 

respectivo suplente, cabendo ao pres idente do Sindicato tal convocayao. 

§ 2° - Compete ao Presidente do STNPEF/MG, na hip6tese do caput deste arti go, diligenciar no sentido 

de que as eleiyoes subsequentes as anuladas sejam realizadas 0 mais breve possive\. 

Art. 90 - As lacunas e dllvidas surgidas na aplicayao deste capitulo serao dirimidas pela Diretoria 

Executiva do SfNP EF/MG em acordo com 0 presente Estatuto e legislayao vigente. 

TiTULO VII 

DOS BENEFicIOS 

Art. 91 - Alem do direito a usufruir de convenios, os sindica li zados poderao usufruir tambem , de 

acordo com as possibilidades financeiras do SINPEF/MG, dos seguintes beneficios especificos, 

respeitados os prazos de carencia: 

T - auxilio funeral; 
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II - segura por invalidez permanente parcial ou total e por morte acidental; 

III - assistencia juridica. 

Panigrafo tmico - A implementayao dos beneficios previstos nos incisos 1 e n desse artigo fica 

condicionada it existencia de dotayao oryamentaria propria e it celebrayao de contrato com entedidades 

que prestem os serviyos. 

CAPiTULO I 

DO A UxiLIO FUNERAL 

Art. 92 - 0 Auxilio Funeral destina-se it realizayao de todo 0 procedimento de sepultamento e 

homenagens postumas ao sindicalizado. 

Paragrafo unico - 0 procedimento de sepultamento e homenagens postumas ao sindicalizado esta 

condicionado it observayao das disposiyoes contratuais firmadas entre 0 SINPEF/MG e a empresa 

prestadora do serviyo, bern como do disposto no paragrafo tmico do artigo 94 do presente . 

Art. 93 - Sera garantido ao sindicalizado, alternativamente ao procedimento funeral, caso nao seja 

beneficiado pelo procedimento disposto no artigo 95, 0 reembolso das despesas despendidas no 

sepultamento. 

Paragrafo unico - 0 reembolso das despesas despendidas no sepultamento podera ser total ou parcial, 

em conformidade com 0 contratado pelo SINPEF/MG. 

CAPiTULO II 

DO SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL E POR MORTE 

ACIDENTAL 



Art. 94 - 0 SINPEF/MG podenl manter convenio com seguradora com a finalidade de manter um 

segura de vida em grupo, pOI' morte acidental, bem como segura pOI' invalidez permanente, total ou 

parc ial , sem onus para 0 sindicalizado, observado 0 di sposto no paragrafo unico do artigo 94 do 

presente 

Paragrafo unico - As definiyoes dos seguros previstos no caput dependerao das di sposiyoes contratuais 

firmadas com a seguradora . 

CAPiTULO III 

DA ASSISTENCIA JURiDICA 

Art. 95 - A Ass istencia jurfdica e 0 benefic io que podera tel' 0 sindicalizado que, no exercfcio de suas 

funyoes, necessitar de acompanhamento jurfdico no ambito administrativo ou judicial, prestada nos 

casos e condiyoes relacionados no Regimento Interno do Setor Jurfdico do SINPEF/MG. 

TiTULO VIII 

DO PATRIMONIO E DAS FONTES DE RECURSO 

Art. 96 - Constituem patrimonio do SINPEF/MG aos bens, moveis e imoveis, as doayoes, legados, 

valores, alugueis, multas e outras rendas eventuai s, sendo a principal fonte de recurso a mensalidade 

sindical. 

§ 10
_ A mensalidade sindical e constitufda pelo percentual definido em Assembleia Geral 

Extraordinari a, que incidira sobre 0 valor bruto do subsfdio ou remunerayao do sindicali zado 



§ 2° - A mensalidade sindical nao incidini sobre os valores percebidos a titulo de antecipayao de ferias , 

teryo constitucional de ferias , gratificayao natal ina e a respectiva antecipayao, auxi li o pre-esco lar, 

auxilio a limentayao e qualquer outra indenizayao, sa lvo pOl' decisao de Assembleia Geral 

Extraord inar ia. 

§ 3° - As fontes de recurso do SINPEF/MG serao sempre empregadas para 0 pagamento das despesas 

indispensaveis ao funcionamento do sindicato, 0 cumprimento de seus objetivos institucionais, a 

aquisiyao de bens imoveis e utensilios que visem it melhorias de suas instalayoes e para a promoyao de 

eventos considerados de interesses dos sind ica lizados. 

Art. 97 - As operayoes financeiras do SINPEF/MG serao devidamente registradas, na forma contabi l, 

por profissionallegalmente habilitado. 

Art. 98 - Na hipotese de dissoluyao do SINPEF/MG, 0 destino do patrimonio sera decidido pe la 

Assembleia Geral que votar pela dissoluyao da entidade, respeitado 0 disposto no Art. 61 do Codigo 

Civi l Brasi leiro. 

TiTULO IX 

DAS DISPOSI<;OES FINAlS E TRANSITORIAS 

Art. 99 - Os casos omissos serao resolvidos em Assembleia Geral Extraord inaria, tendo 0 presente 

Estatuto carater normativo complementar, com prevalencia das disposiyoes lega is para efeitos de 

organizayao, adm inistrayao e dissoluyao do SINPEF/MG. 

Art. lOa - Resoluyao da D iretoria ExeclIt iva formalizara no prazo maximo de trinta dias a partir do 

registro desse Estatuto para a nomeayao dos servidores que hoje ostentam a cond iyao de delegados 



sindicais como Diretores Regionais, para cumprirem mandato ate 0 advento da primeira reuniao de que 

trata 0 artigo 42 desse Estatuto. 

Art. 101 - E vedado 0 exercic io de cargo eletivo sindical cumulat ivamente com 0 de emprego 

remunerado pelo SINPEF/MG, sa lvo a rem unera<;:ao atr ibuida ao Presidente e Vice que se licenciarem 

do cargo efetivo do Departamento de Policia Federal para trabalharem exclusivamente no sindicato. 

Art. 102 - Os cargos de Secretario Geral, de Diretor Financeiro e de Diretor Parlamentar e de Rela<;:oes 

Sind icais pass am a ser ocupados respectivamente pelos atuais titulares dos cargos de 1° Secretario, 1° 

Tesoureiro e Diretor de Rela<;:oes Sindicais. 

Art. 103 - Os cargos de 2° Secretario, 2° Tesoureiro e de 3° Sup lente do Conselho Fiscal continuarao a 

existir ocupados pelos atuais titulares ate final do mandato da atual gestao do SINPEF/MG, sendo- Ihes 

preservadas as competencias que possuiam anteriormente a presente altera<;:ao do Estatuto. 

Art. 104 - Os cargos de Diretor Juridico e de Diretor Social e de Aposentados da atual gestao serao 

ocupados pOI' sind icali zados indicados pela presidencia, ad referendum de elei<;:ao levada a efeito em 

AGE convocada para tal fim. 

Art. 105 - Os prazos constantes no presente Estatuto serao computados, excluido 0 dia do come<;:o e 

inclufdo 0 do vencimento, que sera prorrogado para 0 primeiro dia (,til se 0 vencimento ca ir em sabado, 

domingo ou feriado. 

Art. 106 - As altera<;:oes ora efetuadas, lidas e aprovadas em Assembleia Geral Extraordinaria do 

Sindicato dos Policiais Federais no Estado de Minas Gerais - SINPEF/MG rea lizada em 08 de abril de 



2014, passam a vigorar a partir de seu registro no cartorio competente, revogando-se a reda<;:ao de 

eventuais disposi<;:oes em contnirio. 

Belo Horizonte, 08 de abril de 2014. 
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