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MINUTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO SINDICATO DOS 
SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (SINDJUS-MA) 

 COMO É! COMO VAI FICAR! 
 
1º 

 
Artigo 59º 
 
Redação vigente: A pena de 
advertência poderá ser verbal 
ou por escrito, ficando a 
decisão a critério do órgão 
competente. 
 

 
A pena de ADVERTÊNCIA deverá ser aplicada sempre 
por escrito, passando por isso a vigorar o referido artigo 
com a seguinte redação: “A pena de advertência será 
aplicada sempre por escrito”.   

 

 COMO É! COMO VAI FICAR! 
 
2º 

 
Artigo 67º 
 
Acréscimo de Inciso 
 
 

 
A pena de EXCLUSÃO de que trata o Artigo 58º, §3º, 
do Estatuto Social do Sindjus/MA será pelo período de 
03 (três) anos, contados do trânsito em julgado dessa 
decisão quando imputada ao sindicalizado, ficando para 
isso acrescido o seguinte Parágrafo ao Artigo 67º do 
Estatuto Social, com a seguinte redação: “§ - A pena de 
exclusão do Sócio será pelo prazo de 03 (três) anos”. 
 

 

 COMO É! COMO VAI FICAR! 
 
3º 

 
Art. 40º Constituem direitos 
dos Associados:  
 
I - Desfrutar dos benefícios 
proporcionados pelo Sindicato: 
 
II - Requerer convocação da 
Assembleia Geral, nos termos 
do Inciso III, § 2º, do Art. 6, 
deste Estatuto. 
 
III - Incluir dependentes para 
gozo de benefícios; 
 
IV - Votar e ser votado nas 
eleições para órgãos deste 
Sindicato, respeitando as 
disposições estatutárias. 
 

 
A pena de SUSPENSÃO de que trata o caput do Artigo 
66º do Estatuto Social do Sindjus/MA será pelo período 
mínimo de 03 (três) meses e máximo de 12 (doze) 
meses, incidindo, exclusivamente, sobre os direitos 
previstos nos Incisos II, III e IV do Artigo 40º do 
Estatuto Social, acrescentando-se, por isso, no Artigo 
66º do Estatuto Social do Sindjus/MA os seguintes 
Incisos: “I – A Pena de Suspensão será aplicada pelo 
período mínimo de 03 (três) meses e máximo de 12 
(doze) meses;  
II – O Sócio punido com a Pena de Suspensão ficará 
privado dos direitos previstos nos Incisos II, III e IV 
do Artigo 40º do Estatuto Social do Sindjus/MA”. 
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 COMO É! COMO VAI FICAR! 
 
4º 

 
Artigo 68º 
Redação vigente: O associado 
ou membro da diretoria do 
SINDJUS/MA, atingido por 
qualquer punição imposta pelo 
Artigo 58º, Parágrafos 1°, 20º e 
3°, poderá recorrer ao 
Conselho de Representantes, 
no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da ciência do fato e este 
convocará uma reunião, no 
prazo de 30 (trinta) dias, para 
apreciar o recurso. 

 
Estabelecer que o filiado que for punido com as penas 
de Advertência, Suspensão ou Exclusão previstas no 
Artigo 58º do Estatuto Social do Sindjus/MA poderá 
recorrer diretamente à Assembleia Geral do 
Sindjus/MA, com o intuito de pleitear a reforma da 
pena, ficando para isso revogado do Artigo 68º do 
Estatuto Social a previsão de recurso ao Conselho de 
Representantes, passando, assim, os Artigos 68º e 69º a 
terem a seguinte redação:  
 
 
“Art. 68º - O Sócio atingido por qualquer das punições 
previstas no Artigo 58 do Estatuto Social do 
Sindjus/MA poderá recorrer à Assembleia Geral, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da sua intimação 
pelo Conselho de Ética, para pleitear a reforma da 
pena”  
 
 
“Art. 69º – O recurso de que trata o artigo anterior 
deverá ser protocolado na Secretaria Geral do 
Sindjus/MA, o qual será incluso na Ordem do Dia do 
Edital de Convocação da Assembleia Geral 
subsequente.” 
 

 

 COMO É! COMO VAI FICAR! 
 

6º 
 
Artigo 77º 
Redação vigente: Os eleitos 
para órgão do Sindicato, 
fornecerão, antes da posse, 
declaração de bens. 

 
Compatibilizar o Artigo 77º do Estatuto Social com a 
vedação imposta pelo Artigo 28, Inciso II, do Código de 
Ética aos ocupantes de cargos de direção no 
Sindjus/MA, razão pela qual o Artigo 77º do Estatuto 
Social passará a ter a seguinte redação: “Os eleitos para 
cargo de direção do Sindicato fornecerão, antes da 
posse, declaração de bens e declaração de que não 
exercem cargo em comissão e/ou cargo de direção e 
assessoramento superior (DAS)”. 
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 COMO É! COMO VAI FICAR! 
 

7º 
 
Artigo 32º 
Redação vigente: O Conselho 
de Representantes é órgão 
consultivo, deliberativo e 
auxiliar da Diretoria Executiva 
cujos integrantes são eleitos 
juntamente com e sob a 
coordenação desta, os quais 
atuarão por delegação de 
trabalho e organizados nas 
seguintes regionais: 
 
Parágrafo 4º - A eleição dos 
Representantes Sindicais 
Regionais se dará em 
escrutínio próprio, 
simultaneamente com a eleição 
dos ocupantes dos cargos da 
Diretoria Executiva, das 
Secretarias, do Conselho Fiscal 
e do Conselho de Ética, sendo 
considerados eleitos dentro do 
limite das vagas existentes os 
candidatos mais votados de 
cada carreira, que se 
inscreverem para o pleito na 
respectiva regional onde 
estiver lotado 
 
Parágrafo 5º - Finda a eleição, 
os cargos de Representante 
Sindical Regional que 
permanecerem vagos serão 
providos por indicação da 
Diretoria Executiva, até trinta 
dias após a posse desta  
 
Parágrafo 6º - Os casos 
omissos sobre a eleição dos 
membros do Conselho de 
Representantes serão decididos 
pela Comissão Eleitoral, na 
forma deste estatuto. 

 
Retificar a redação do Caput do Artigo 32º do Estatuto 
Social, com o intuito de compatibilizar a sua redação 
com a redação dos Parágrafos 4º, 5º e 6º do mesmo 
artigo, passando a ter por isso a seguinte redação: “O 
Conselho de Representantes é órgão consultivo, 
deliberativo e auxiliar da Coordenação Colegiada, 
cujos integrantes serão eleitos nas regionais e nos 
termos abaixo:” 
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PROPOSTA DE COORDENAÇÃO COLEGIADA 
 
5º 

 
COMO É! 
 

CAPÍTULO IV - Da Diretoria Executiva 
 
 
Artigo 12º – A Diretoria Executiva do SINDJUS-MA é constituída dos seguintes 
membros:  
I – Presidente;  
 
II – Vice-Presidente;  
 
III – Secretário Geral;  
 
IV – Segundo Secretário;  
 
V – Tesoureiro;  
 
VI – Segundo Tesoureiro. 
 
Art. 13º - A Diretoria Executiva é o órgão de administração geral do Sindicato, 
competindo-lhe: 
 
I - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social; 
 
II - Autorizar a execução de despesas, nos termos fixados pela Assembleia Geral Ordinária de 
Planejamento Orçamentário do SINDJUS-MA”  
 
III - Administrar o patrimônio social; 
 
IV- Firmar convênios;,- 

 
V - Nomear comissões, representantes ou grupos de trabalho para estudo de matérias de 
interesse do sindicato; 
 
VI - Deliberar sobre a aplicação das reservas patrimoniais móveis, com objetivos 
rentáveis; 
 
VII - Promover alienação, aquisição e locação de imóveis; 
 
VIII - Prestar contas ao Conselho Fiscal, através de balancetes mensais, bem como anual e 
findo o mandato; 
 
IX - Convocar a Assembleia Geral; 
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X – Convocar as reuniões do Conselho de Representantes. 
 
Art. 14º Compete ao Presidente: 
 
I – Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva, que deverão se processar, 
ordinariamente, ao fim de cada quinzena para exposição, deliberação e aprovação de 
assuntos de interesse da classe, ou do sindicato, ou a qualquer tempo, dependendo da 
necessidade, ou urgência; 
 
II - Representar o Sindicato, ativa ou passivamente, em Juízo ou fora dele; 
 
III - Assinar, juntamente com 1° Tesoureiro, cheques e outros documentos de natureza 
comercial, bancária e contábil financeira de responsabilidade do Sindicato; 
 
IV - Assinar convênios de interesse dos associados, ou delegar para tal;  
 
V - Convocar e presidir a Assembleia Geral; 
 
VI - Nomear a Comissão Eleitoral; 
 
VII - Presidir as reuniões do Conselho de Representantes;  
 
VIII - Admitir e demitir os empregados do sindicato, fixando-lhes salários e atribuições. 
 
IX – Convocar e presidir as reuniões plenárias da Diretoria Executiva com ocupantes das 
Secretarias; 
 
X – Nomear o Ouvidor Geral do SINDJUS-MA e o seu suplente. 
 
Parágrafo Único - As despesas poderão ser pagas em cheque, ou moeda corrente, ou 
transferência bancária eletrônica, dependendo da necessidade, devidamente recibados. 
 
Art. 15º Compete ao Vice-Presidente: 
 
I - Substituir o Presidente nos seus impedimentos e suceder-lhe na vacância do Cargo. 
 
II - Auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições e desempenhar os encargos de 
natureza administrativa que lhe forem atribuídos. 
 
Art. 16º Compete ao Secretário-Geral: 
 
I - Substituir o Vice-Presidente nos seus impedimentos e suceder-lhe na vacância do 
cargo; 
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II - Dirigir a Secretaria Geral, secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e Assembleia 
Geral, lavrar atas, elaborar correspondências do Sindicato, submetendo-a ao despacho 
do Presidente e ter sob sua guarda os livros do Sindicato, exceto os contábeis. 
 
Art. 17º - Compete ao 2° Secretário: 
 
I - Substituir o Secretário-Geral nos seus impedimentos e suceder-lhe na vacância do 
cargo; 
 
II - Auxiliar o Secretário Geral na execução de suas atribuições. 
 
Art. 18º - Compete ao Tesoureiro: 
 
I - Dirigir os trabalhos da tesouraria: 
 
II - Assinar com o Presidente, cheques e documentos que importem em movimentação 
de numerário; 
 
III - Promover arrecadações e efetuar pagamentos devidamente recibados; 
 
IV – Apresentar mensalmente, ao Presidente, o movimento financeiro, tais como despesas 
e receitas; 
 
V - Ter sob sua guarda os livros contábeis do Sindicato, devidamente escriturados; 
 
VI - Elaborar e publicar os balancetes mensais e anuais, assinando-os com o presidente. 
 
Art. 19º Compete ao 2° Tesoureiro: 
 
I - Substituir o 1° Tesoureiro nos seus impedimentos e suceder-lhe na vacância do cargo; 
 
II- Auxiliar o 1° Tesoureiro no cumprimento de suas atribuições e desempenhar os que lhes 
forem atribuídos. 
 

CAPITULO V - Das Secretarias 
 
Art. 20º - As Secretarias do SINDJUS-MA são órgãos auxiliares da Diretoria 
Executiva, eleitas juntamente com e sob a coordenação desta. 
 
Parágrafo 1º - Compete aos ocupantes das Secretarias, sob a coordenação da Diretoria 
Executiva, elaborar e executar solidariamente o Planejamento Estratégico Anual do 
SINDJUS-MA;  
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Parágrafo 2º - As reuniões plenárias dos membros da Diretoria Executiva com os 
ocupantes das Secretarias deverão ocorrer de forma ordinária bimestralmente. 
 
Art. 21º São as seguintes Secretarias do SINDJUS/MA: 
 
I - Secretaria de Assuntos Jurídicos  
 
II - Secretaria de Imprensa; 
 
III - Secretaria de Cultura e Promoção Social: 
 
IV - Secretaria de Esporte e Lazer; 
 
V - Secretaria de Patrimônio. 
 
VI - Secretaria de Formação Política;  
 
VII - Secretaria de Relações Sindicais;  
 
VIII - Secretaria de Saúde e Assuntos Previdenciários;  
 
IX - Secretaria de Mobilização e Articulação Regional;  
 
X - Secretaria de Convênios. 
 
Art. 22º - Compete à Secretaria de Assuntos Jurídicos: 
 
O encaminhamento e acompanhamento das questões de natureza jurídica atinentes aos 
direitos dos filiados do Sindicato, após deliberação e ou manifestações dos interessados, 
acompanhado de advogado patrocinado peio Sindicato. 
 
Art. 23º - Compete ao Secretario de Imprensa:  
 
I - Representar o Presidente, ou Vice-Presidente do Sindicato, em atos, solenidades e 
festividades onde se devam fazer presentes; 
 
II - Promover, interna e externamente, a divulgação das atividades que tenham interesse para os 
filiados do Sindicato; 
III- Supervisionar publicações de jornais de interesse do Sindicato 
 
Art. 24º- Ao Secretario de Cultura e Promoção Social compete: 
 
I - Elaborar calendário de eventos sociais do Sindicato, submetendo-o á apreciação da 
Diretoria Executiva; 
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II - Manter intercâmbio sociocultural com entidades afins, 
 
III - Planejar, coordenar e executar atividades sociais ligadas aos objetivos do Sindicato. 
 
Art. 25º - Compete ao Secretario de Esporte e Lazer. 
 
I - Incentivar a prática de esportes, competições de modalidades variadas. cursos de ginástica e 
atividades correlatas; 
 
II - Manter a disciplina e harmonia entre os atletas que representam o Sindicato;  
 
III- Comunicar eventuais atos de indisciplina e desabonadores á Diretoria Executiva, para 
apreciação. 
 
Art. 26º- Ao Secretario de Patrimônio compete: 
 
I-Manter sob sua responsabilidade, todos os bens do Sindicato; 

 
II - Controlar o estoque de materiais do Sindicato; 
 
III- Informar á Diretoria Executiva sobre qualquer dano ou extravio de bens do Sindicato. 
 
Art. 27º – Compete à Secretaria de Formação Política:  
 
I - Implementar a política formação sindical da categoria;  
 
II - Manter setores responsáveis pela educação sindical e pela promoção de estudos sobre 
a situação social, econômica e política dos trabalhadores e ainda por estudos técnicos, 
pesquisas e documentação, socializando as informações disponíveis;  
 
III - Planejar, executar e avaliar as atividades estruturais de educação sindical como 
cursos, seminários, encontros, etc;  
 
IV - Manter cadastro atualizado dos participantes de encontros, enviando publicações 
e correspondências;  
 
V - Coordenar a elaboração de cartilhas, documentos e outras publicações relacionadas à 
área de atuação;  
 
VI - Apresentar relatório anual de suas atividades à Diretoria.  
 
Art. 28º – Compete à Secretaria de Relações Sindicais:  
 
I - Promover relações e intercambio de experiência com outras entidades sindicais e 
associativas;  
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II - Propor à Diretoria Executiva a celebração de termos de cooperação com outras 
entidades sindicais e associativas locais, nacionais e internacionais;  
 
III - Responder pela sua Diretoria junto a outros órgãos de classe e entidades sindicais;  
 
IV - Acompanhar a tramitação dos projetos de lei de interesse da categoria, mantendo 
entendimento com parlamentares e outras autoridades envolvidas na matéria, objetivando 
a aprovação daqueles que estejam de acordo com as finalidades do SINDJUS/MA;  
 
V - Manter organizado e atualizado um cadastro de entidades de classe coirmãs, 
associações e sindicatos, federações e confederações e centrais sindicais, mantendo 
sempre que necessário contato com as mesmas;  
 
Art. 29º – Compete à Secretaria de Saúde e Assuntos Previdenciários:  
 
I - Incentivar a organização e a representação sindical dos aposentados e pensionistas 
representados pelo SINDJUS/MA;  
 
II - Coordenar e desenvolver as atividades pertinentes aos interesses previdenciários dos 
sindicalizados;  
 
III - Orientar e esclarecer os sindicalizados quanto aos problemas relacionados às suas 
aposentadorias e pensões;  
 
IV - Promover e participar de eventos relacionados à condição dos aposentados e 
pensionistas, visando à melhoria de suas aposentadorias e pensões;  
 
V - Desenvolver estudos e pesquisas em todas as áreas e aspectos que envolvam direta ou 
indiretamente a saúde biopsíquica dos sindicalizados, com ênfase no contexto social onde 
se inserem, em particular, o do trabalho;  
 
VI - Promover debates, simpósios, mesas redondas, cursos, congressos, seminários sobre 
saúde e suas relações com o trabalho, com o objetivo de elevar o nível de consciência da 
categoria sobre as causas perturbadoras de sua saúde, bem como sobre assistência médica;  
 
VII - Manter bancos de dados estatísticos dos motivos do afastamento por doenças e 
acidentes de trabalho;  
 
VIII - Fornecer os subsídios necessários à Diretoria e Assembleias Gerais, para através de 
negociação coletiva, eliminar ou diminuir os agentes perturbadores da saúde biopsíquica 
dos sindicalizados;  
 
IX - Fornecer os subsídios da área de saúde, para defesa dos sindicalizados em todas as 
áreas e assistindo-os perante os departamentos médicos dos órgãos públicos e entidades 
privadas, sempre que necessário;  
 
X - Manter a categoria informada, através da imprensa do SINDJUS/MA, de tudo o que 
diz respeito à sua saúde. 
 
Art. 30º – Compete à Secretaria de Mobilização e Articulação Regional:  
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II - Propor à Diretoria Executiva a celebração de termos de cooperação com outras 
entidades sindicais e associativas locais, nacionais e internacionais;  
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entendimento com parlamentares e outras autoridades envolvidas na matéria, objetivando 
a aprovação daqueles que estejam de acordo com as finalidades do SINDJUS/MA;  
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sindicalizados;  
 
III - Orientar e esclarecer os sindicalizados quanto aos problemas relacionados às suas 
aposentadorias e pensões;  
 
IV - Promover e participar de eventos relacionados à condição dos aposentados e 
pensionistas, visando à melhoria de suas aposentadorias e pensões;  
 
V - Desenvolver estudos e pesquisas em todas as áreas e aspectos que envolvam direta ou 
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I - Organizar e coordenar a realização de atos públicos, passeatas, protestos e outras 
formas de manifestação em defesa dos interesses da categoria;  
 
II - Organizar e coordenar a realização dos eventos do Conselho de Representantes 
Regionais do SINDJUS/MA, constantes do Planejamento Estratégico da Diretoria 
Executiva;  
 
III - Planejar, executar e propor as campanhas de sindicalização nos diversos locais de 
trabalho.  
 
Art. 31º - Compete à Secretaria de Convênios:  
 
I - Analisar as propostas de convênios encaminhadas ao SINDJUS/MA;  
 
II – Emitir parecer sobre as propostas de convênio encaminhadas para decisão da 
Diretoria Executiva;  
 
III - Coordenar e supervisionar todos os convênios e Serviços Assistenciais. 
 
 
COMO VAI FICAR! 
 
Substituir o modelo de administração PRESIDENCIALISTA do Sindjus/MA, fixado nos 
Artigos do Estatuto Social do Sindicato, pelo modelo de COORDENAÇÃO 
COLEGIADA, ficando para isso substituída a expressão "Diretoria Executiva", onde 
houver, pela expressão "Coordenação Executiva", com a concomitante extinção dos 
cargos que integram a Diretoria Executiva e as Secretarias, constantes dos CAPÍTULOS 
IV e V do Estatuto Social do Sindjus/MA, sem prejuízos das prerrogativas dos atuais 
ocupantes destes cargos da estrutura diretiva do Sindjus/MA ate o termino dos seus 
respectivos mandatos, devendo os eleitos para o mandato, com inicio a partir de 05 Maio 
de 2020 e termino em 05 de maio de 2023, serem submetidos ao processo eleitoral 
observando os seguintes dispositivos ora criados e nos termos a seguir: 
 
CAPÍTULO IV – DA COORDENAÇÃO COLEGIADA –  
 
Artigo XXX – A Coordenação Colegiada do Sindjus/MA é constituída dos seguintes 
cargos:  
 
I – Coordenadorias Executivas, com 03 (três) membros;  
 
II - Coordenadoria de Assuntos Jurídicos, com 01 (um) titular e um suplente;  
 
III - Coordenadoria de Formação Sindical, com 01 (um) titular e um suplente;  
 
IV – Coordenadoria de Saúde e Previdência Social, com 01 (um) titular e um suplente;  
 
V - Coordenadoria de Integração Social, com 01 (um) titular e um suplente;  
 
VI – Coordenadoria de Comunicação Social, com 01 (um) titular e um suplente.  
 
VIII – Coordenadoria de Organização, com 01 (um) titular e um suplente.   
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§1º - Os membros da Coordenação Colegiada serão substituídos pelos seus respectivos 
suplentes, nos casos de licença por prazo igual ou superior a 30 (dias), impedimento, ou 
vacância.  
 
§ 2º - Em caso de inexistência de suplente, este será escolhido na forma do Artigo 74 
deste Estatuto;   
 
§ 3* -  O quórum para deliberação das reuniões da Coordenação Colegiada será de metade 
mais um do total de seus membros efetivos.    
 
§ 4* - É inelegível para os cargos da Coordenação Executiva quem esteja, por motivo de 
reeleição, exercendo como titular o cargo de Presidente do Sindjus/MA, na data da 
aprovação desta alteração estatutária.  
 
§ 5• - É facultativa a indicação de candidatos aos cargos de suplente pelas chapas inscritas 
na eleição para os cargos da Coordenação Colegiada. 
 
 § 6• - Caberá a Coordenação Colegiada decidir sobre a destinação das licenças classistas 
remuneradas não exercidas pelos membros da Coordenadoria Executiva. 
 
CAPÍTULO V - DAS COORDENADORIAS: 
 
Art. XXX - A Coordenação Executiva é o órgão de administração geral do Sindicato, 
composta de 03 (três) cargos efetivos, competindo-lhe:  
 
I - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social;  
 
II - Autorizar a execução de despesas, nos termos fixados pela Assembleia Geral 
Ordinária de Planejamento Orçamentário do Sindjus/MA;  
 
III - Administrar o patrimônio social;  
 
IV- Firmar convênios e contratos; V - Nomear comissões, representantes ou grupos de 
trabalho para estudo de matérias de interesse do sindicato;  
 
VI - Exercer as licenças classistas remuneradas.  
 
VII - Promover alienação, aquisição e locação de móveis e imóveis;  
 
VIII - Fixar salários e atribuições dos empregados do sindicato.  
 
IX - Convocar a Assembleia Geral;  
 
X - Convocar as reuniões do Conselho de Representantes.  
 
XII - Prestar contas da gestão ao Conselho Fiscal, através de balancetes mensais, bem 
como anual e findo o mandato;  
 
XIII - Assinar, por pelo menos dois de seus membros, cheques e documentos que 
importem em movimentação de numerário;  
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XV - Promover arrecadações e efetuar pagamentos devidamente recibados;  
 
XVI - Apresentar mensalmente, à Coordenação Colegiada, a movimentação financeira, 
com as despesas e receitas;  
 
XVII - Ter sob sua guarda os livros contábeis do Sindicato, devidamente escriturados;  
 
XVIII - Elaborar, assinar e publicar os balancetes mensais e anuais.  
 
XIX - Aplicar as reservas patrimoniais móveis com objetivos rentáveis;  
 
XX - Manter sob sua responsabilidade todos os bens do Sindicato;  
 
XXI - Controlar o estoque de materiais do Sindicato;  
 
XXII - Informar á Coordenação Colegiada sobre qualquer dano ou extravio de bens do 
Sindicato.  
 
XXIII - Emitir parecer sobre as propostas de convênio encaminhadas ao Sindjus/MA para 
decisão da Coordenação Colegiada;  
 
XXIV - Coordenar e supervisionar todos os convênios e serviços assistenciais.  
  
XXIV - Convocar e coordenar as reuniões da Coordenação Colegiada, que deverão se 
processar, ordinariamente, ao fim de cada mês para exposição, deliberação e aprovação de 
assuntos de interesse da classe, ou do sindicato, ou a qualquer tempo, dependendo da 
necessidade, ou urgência;  
 
XXV - Representar o Sindicato, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, sempre em 
conjunto;  
 
XXVI - Responder pela Coordenação Colegiada junto a outros órgãos de classe e 
entidades sindicais;   
 
XXVII - Acompanhar a tramitação dos projetos de lei de interesse da categoria, mantendo 
entendimento com parlamentares e outras autoridades envolvidas na matéria, objetivando 
a aprovação daqueles que estejam de acordo com as finalidades do Sindjus/MA;  
 
XXVIII- Incentivar a organização e a representação sindical dos aposentados e 
pensionistas representados pelo Sindjus/MA;  
 
XXIX - Coordenar as reuniões do Conselho de Representantes;  
 
XXX - Organizar e coordenar a realização de atos públicos, passeatas, protestos e outras 
formas de manifestação em defesa dos interesses da categoria;  
 
XXXI - Executar o Planejamento Estratégico da Coordenação Colegiada;  
 
XXXII - Convocar o Conselho Fiscal;  
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XXXIII - Assinar convênios e contratos de interesse dos filiados;  
 
XXXIV - Contratar e demitir os empregados e prestadores de serviços do Sindicato, com 
exceção dos assessores jurídicos. 
  
§ 1º - As despesas poderão ser pagas em cheque, ou moeda corrente, ou transferência 
bancária eletrônica, dependendo da necessidade, devidamente recibados.  
 
§ 2º - As decisões da Coordenadoria Executiva deverão ser tomadas sempre por consenso. 
  
§ 3º - Em caso de dissenso entre os membros da Coordenação Executiva, as decisões 
deverão ser remetidas para deliberação da Coordenação Colegiada.  
 
Art. XXXXXX - Compete à Coordenação de Assuntos Jurídicos:  
 
I - Encaminhar e acompanhar as questões de natureza jurídica atinentes aos direitos dos 
filiados do Sindicato, após deliberação e/ou manifestações dos interessados;  
 
II – Opinar sobre a contratação ou dispensa pela Coordenação Colegiada dos advogados 
patrocinados peio Sindicato.  
 
III - Coordenar e desenvolver as atividades pertinentes aos direitos previdenciários dos 
sindicalizados;  
 
IV - Orientar e esclarecer os sindicalizados quanto aos problemas relacionados às suas 
aposentadorias e pensões;  
 
V - Planejar, executar e propor as campanhas de combate ao Assédio Moral nos diversos 
locais de trabalho.  
 
Art. XXXXX - Compete ao Coordenador de Comunicação Social:  
 
I - Promover, interna e externamente, a divulgação das atividades que tenham interesse 
para os filiados do Sindicato;  
 
II - Supervisionar publicações de interesse do Sindicato.  
 
III – Opinar sobre a contratação e dispensa dos funcionários que integram a equipe de 
comunicação do Sindicato.  
 
Art. XXXX - À Coordenação de Integração Social compete: 
 
 I - Elaborar calendário de eventos sociais do Sindicato, submetendo-o á apreciação da 
Coordenação Executiva Colegiada;  
 
II - Manter intercâmbio sociocultural com entidades afins,  
 
III - Planejar, coordenar e executar atividades sociais ligadas aos objetivos do Sindicato. 
 
IV - Incentivar a prática de esportes, competições de modalidades variadas. cursos de 
ginástica e atividades correlatas;  
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V - Manter a disciplina e harmonia entre os atletas que representam o Sindicato;   
 
VI- Comunicar eventuais atos de indisciplina e desabonadores nas atividades esportivas à 
Coordenação Executiva Colegiada para deliberação.  
 
Art. XXXX - Compete à Coordenação de Formação Política:  
 
I - Implementar a política de formação sindical da categoria;  
 
II - Manter setores responsáveis pela educação sindical e pela promoção de estudos sobre 
a situação social, econômica e política dos trabalhadores e ainda por estudos técnicos, 
pesquisas e documentação, socializando as informações disponíveis;  
 
III - Planejar, executar e avaliar as atividades estruturais de educação sindical como 
cursos, seminários, encontros, etc;  
 
IV - Manter cadastro atualizado dos participantes de encontros, enviando publicações e 
correspondências;  
 
V - Coordenar a elaboração de cartilhas, documentos e outras publicações relacionadas à 
área de atuação;  
 
VI - Apresentar relatório anual de suas atividades à Coordenação Colegiada. 
  
VII - Promover e participar de eventos relacionados à condição dos aposentados e 
pensionistas, visando à melhoria de suas aposentadorias e pensões;  
 
VIII - Desenvolver estudos e pesquisas em todas as áreas e aspectos que envolvam direta 
ou indiretamente a saúde biopsíquica dos sindicalizados, com ênfase no contexto social 
onde se inserem, em particular, o do trabalho;  
 
IX - Promover debates, simpósios, mesas redondas, cursos, congressos, seminários sobre 
saúde e suas relações com o trabalho, com o objetivo de elevar o nível de consciência da 
categoria sobre as causas perturbadoras de sua saúde, bem como sobre assistência médica; 
  
X - Manter bancos de dados estatísticos dos motivos do afastamento por doenças e 
acidentes de trabalho;  
 
XI - Fornecer os subsídios necessários à Coordenação Colegiada e Assembleias Gerais, 
para através de negociação coletiva, eliminar ou diminuir os agentes perturbadores da 
saúde biopsíquica dos sindicalizados;  
 
XII - Fornecer os subsídios da área de saúde, para defesa dos sindicalizados em todas as 
áreas e assistindo-os perante os departamentos médicos dos órgãos públicos e entidades 
privadas, sempre que necessário;  
 
XIII - Manter a categoria informada, através da imprensa do Sindjus/MA, de tudo o que 
diz respeito à sua saúde.  
 
Art. XXXX - Compete ao Coordenador de Organização: 
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I - Dirigir a Secretaria do Sindjus/MA  
 
II - Secretariar as reuniões da Coordenação Colegiada, do Conselho de Representantes e a 
Assembleia Geral; 
  
III - Lavrar atas  
 
IV - Elaborar correspondências do Sindicato, submetendo-a ao despacho das respectivas 
Coordenações;  
V - Ter sob sua guarda os livros do Sindicato, exceto os contábeis.  
 
VI - Manter atualizado o banco de dados dos filiados. 

 


