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Estamos encaminhando na íntegra o Estatuto da ABCP e o Regulamento do Fundo de Mobilização para apreciação
de todos os associados. Para adequar ao novo Código Civil de 2002 também estamos encaminhando uma nova proposta de fusão dos dois documentos representados pelo Estatuto da Associação Beneficente e Cultural dos Petroleiros
do Litoral Paulista, já avaliada e aprovada pelo Departamento Jurídico do Sindipetro-LP. Após trinta (30) dias da data
desse boletim será convocada uma Assembléia para os associados do Sindicato para apreciação, sugestões, propostas
etc com a finalidade de regularizar a situação. Esperamos que todos participem!
ATUAL ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS PETROLEIROS DE CUBATÃO, SANTOS E SÃO SEBASTIÃO - 1995
DOS OBJETIVOS

Artigo 4º – SÃO DEVERES DOS ASSOCIADOS:

Artigo 1º – A Associação Beneficente e Cultural dos Petroleiros com sede provisória à Avenida Conselheiro Nébias nº 248, Vila Nova, CEP
11.015-902, na cidade de Santos, Estado de São
Paulo, é constituída com as seguintes finalidades: promover a elevação do nível político e
cultural dos petroleiros de Cubatão, Santos e
São Sebastião, mediante seminários, debates,
shows, conferência, painéis, desenvolver o espírito humanitário de solidariedade, promover
convênios com outras associações ou entidades
afins nacionais ou não, visando sempre o intercâmbio cultural, intelectual, aprimoramento do
espírito humanitário de solidariedade e auxílio
mútuo.

a) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;
b) Comparecer às assembleias convocadas;
c) votar por ocasião das eleições;
d) pagar em dia as mensalidades fixadas pela
assembleia geral

Artigo 2º – São prerrogativas da Associação:
a) promover atividades educacionais e de formação geral;
b) incentivar comportamentos de participação,
organização e solidariedade, criando ou estimulando para este fim, atividades, movimentos
e organismos;
c) definir contribuições aos associados;
d) cobrar mensalidades cujos valores serão estabelecidos pela Assembleia Geral;
e) divulgar e promover suas atividades e finalidades através da Constituição de órgão de
imprensa;
f) administrar os fundos arrecadados, aplicando-os no sentido de alcançar os objetivos da
Associação.
DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES
Artigo 3º – Podem filiar-se à Associação todos
os empregados trabalhadores na Indústria de
Destilação, Refinação e Distribuição de Petróleo, bem como ex-petroleiros, até o período
máximo de 02 (dois) anos da demissão, ou até o
ingresso em novo emprego ou desenvolvimento de outra atividade lucrativa.

Artigo 5º – São direitos dos associados:
a) gozar dos benefícios oferecidos pela sociedade na forma prevista neste estatuto;
b) recorrer à Assembleia Geral contra qualquer
ato lesivo ao seu direito.
Parágrafo único – Os membros da Associação
não respondem nem mesmo, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.
DOS ÓRGÃOS CONSTITUTIVOS
Artigo 6º – São órgãos constitutivos da Associação Beneficente:
a) Assembleia Geral;
b) Diretoria;
c) Conselho Fiscal.
Artigo 7º – A Assembleia Geral é o orgão máximo e soberano da Associação. É constituída
pelos novos sócios no gozo de seus direitos. Ela
se reunirá extraordinariamente quando convocada pelo presidente, pela maioria simples
da diretoria ou requerimento de 10% (dez por
cento) dos associados que especificarão os motivos da convocação.
§ Único – Quando a assembleia for convocada
pelos associados, ou pela maioria da Diretoria,
vencido o presidente, este deverá convocá-la
no prazo de 03 (três) dias, contados da data da
entrega do requerimento. Se o presidente não
convocar a Assembleia, fa-lá-ão aqueles que
deliberaram por sua realização.
Artigo 8º – As assembleias gerais decidirão
por maioria dos votos presentes, sendo proi-

bidos os votos por procuração. Funcionará em
primeira convocação com presença mínima de
20% (vinte por cento) dos associados e, em segunda convocação com qualquer número.
Artigo 9º – Serão tomadas por aclamação
maioria simples da Assembleia as deliberações
que envolvam:
a) previsão orçamentária e aprovação de contas;
b) julgamento dos atos da Diretoria na aplicação das penalidades.
Artigo 10º – As assembleias gerais ordinárias
são as de previsões orçamentárias e as de prestações de contas, ambas serão anuais e obrigatórias.
Artigo 11 – As assembleias gerais serão realizadas mediante a convocação em boletim da categoria com antecedência mínima de 03 (três)
dias.
Artigo 12 – Compete à assembleia geral:
a) decidir em última e definitiva instância;
b) reformular os estatutos;
c) aprovar o regimento interno que regulamenta os vários setores de atividades da associação;
d) aprovar o balanço e as contas do exercício
do ano anterior
e) analisar e definir o planejamento de trabalho
no período seguinte.
DA DIRETORIA
Artigo 13 – Os representantes legais da ABCP
serão compostos por três membros titulares indicados pela Diretoria do Sindipetro.
a) Presidente
b) Secretário
c) Tesoureiro
Artigo 14 – Compete à Diretoria
a) Dirigir a Associação de acordo com o presente Estatuto, administrar o patrimônio social,

promovendo o bem geral dos associados;
b) cumprir e fazer cumprir o presente estatuto
e as demais decisões da Assembleia Geral;
c) reunir -se ordinariamente a cada 03 (três)
meses e extraordinariamente quando houver
convocação do presidente ou da maioria da
Diretoria.
d) promover e incentivar a criação de comissões de departamentos com a função de assessoria às atividades da entidade;
§ Único – As decisões da Diretoria deverão ser
tomadas por maioria dos votos, com participação garantida da maioria simples dos seus
membros, cabendo ao presidente o voto de
minerva.
Artigo 15 – Compete ao presidente:
a) representar a Associação em juízo e fora
dele;
b) convocar e presidir as reuniões da diretoria;
c) convocar e instalar assembleias gerais;
d) ordenar as despesas autorizadas e com o
tesoureiro assinar cheques e documentos contábeis;
e) organizar um relatório das ocorrências do
ano anterior apresentando-o à assembleia
geral ordinária obrigatória das previsões orçamentárias e prestações de contas. O relatório
deverá conter os principais eventos do exercício, relação dos associados e balanço do exercício financeiro;
f) juntamente com o tesoureiro abrir e manter as contas bancárias variadas em entidades
oficiais estatais, de acordo com a variação de
comissões e ou departamentos da associação
conforme letra “d” do artigo 14.
Artigo 16 – Compete ao secretário:
a) redigir e manter a transcrição em dia as atas
das assembleias gerais e das reuniões da diretoria;
b) redigir a correspondência da associação;
c) manter e ter sob sua guarda o arquivo da
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associação;
d) dirigir e supervisionar todo o trabalho da
secretaria.
Artigo 17 – Compete ao tesoureiro:
a) zelar pelo patrimônio da sociedade;
b) manter em contas bancárias, juntamente
com o presidente, os valores da associação, podendo aplicá-lo, ouvida a Diretoria;
c) assinar com o presidente os cheques;
d) efetuar pagamentos autorizados e recebimentos;
e) supervisionar o trabalho da tesouraria e da
contabilidade;
f ) apresentar ao conselho fiscal balancetes semestrais e balanço anual.
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 18 – Ao conselho fiscal, que será composto por 03 (três) membros efetivos, compete:
a) vistar toda documentação contábil da entidade, fiscalizando-a;
b) emitir parecer sobre a previsão orçamentária
e sobre o balanço anual;
c) opinar sobre as despesas extraordinárias e
sobre os balancetes semestrais;
d) os pareceres da Comissão Fiscal deverão ser
dados ao corpo de associados através de boletim específico.

da diretoria eleita do Sindipetro.
Artigo 20- As eleições do Conselho Fiscal realizar-se-ao de três em três anos, em Assembleia
Geral Ordinária convocada para esse fim pela
Diretoria do Sindicato no prazo máximo de
trinta dias.
Parágrafo único - A qualquer tempo poderá
ser chamada assembleia geral específica para
troca de todo conselho fiscal.
DO PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO
Artigo 21 – O patrimônio da Associação será
constituído;
a) das contribuições dos associados,
b) da arrecadação feita pela entidade;
c) das doações e legados;
d) dos bens e valores adquiridos e suas possíveis vendas;
e) dos aluguéis de imóveis e juros de títulos ou
depósitos;
f) prestação de serviços e ou assessoria.

desde que os rendimentos destas atividades
sejam destinados exclusivamente à realização
de seus objetivos e fins sociais.
DA PERDA DO MANDATO
Artigo 25 – Em caso de destituição ou renuncia de qualquer membro do Conselho Fiscal, o
cargo será preenchido pelos novos conselheiros eleitos em assembleia geral convocada para
esse fim.
Artigo 26 – Ocorrendo a renúncia coletiva da
Diretoria e Conselho Fiscal, o presidente renunciante convocará a assembleia geral que elegerá Comissão Eleitoral de 05 (cinco) membros,
que administrarão a entidade, e fará realizar
novas eleições no prazo de 60 (sessenta) dias.
Se o presidente, ou os diretores não o fizerem,
qualquer sócio poderá fazê-lo. A Diretoria e o
Conselho Fiscal eleitos nestas condições completarão mandato dos renunciantes.
DAS PENALIDADES

Artigo 22 – Os bens imóveis poderão ser alienados, mediante prévia autorização de assembleia geral especialmente convocada.

Artigo 27 – Estará sujeito às penas previstas
aqui o associado que incorrer nas seguintes
faltas:
a) Grave violação dos estatutos;
b) atitudes que contrariem decisões da entidade;

DO PROCESSO ELEITORAL

Artigo 23 – Em caso de dissolução, qualquer
que seja a causa, os bens da associação deverão ser destinados ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de
Petróleo de Cubatão, Santos e São Sebastião.

Artigo 19 – A designação da Diretoria da ABCP
dar-se-á no máximo em trinta dias após a posse

Artigo 24 – Poderá também a Associação manter atividades comerciais, industriais e agrícolas,

Artigo 28 – As penas serão aplicadas pela Diretoria e poderão constituir-se:
a) Advertência por escrito;
b) Suspensão por até 02 (dois) anos;

c) Eliminação do quadro social.
Parágrafo único - Ao acusado será assegurada
prévia e ampla defesa, cabendo-lhe recurso em
primeira instância à Diretoria e em última instância à assembleia geral.
DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS
Artigo 29 – A Associação poderá, dentro dos
limites da receita, propiciar os seguintes benefícios:
a) Auxílio em dinheiro para cobrir prejuízos em
dias de greves;
b) auxílio em gêneros alimentícios e remédios;
c) Outros auxílios extraordinários de solidariedade.
Artigo 30- Em caso de greve, tendo em conta o
volume de recursos, assembleia geral decidirá
o valor individual dos benefícios.
Artigo 31 – Nenhum auxílio poderá ser emprestado em dinheiro aos não associados.
Artigo 32 – A Associação poderá ser dissolvida, mediante assembleia geral convocada para
este fim.
Artigo 33 – O presente estatuto só poderá ser
reformado por assembleia geral especialmente convocada para esse fim, por maioria de 2/3
(dois terços) dos presentes.
Santos, 14 de agosto de 1995

ATUAL REGULAMENTO DO FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
Art. 1°) O FUNDO DE MOBILIZAÇÃO será
utilizado exclusivamente para ressarcir
financeiramente os Associados penalizados pela empresa, devido à suspensão por
dias, suspensão ou rescisão do contrato
de trabalho, em razão de participação em
greves, paralisações, atos públicos de natureza trabalhista, na defesa dos aposentados e do Sistema PETROBRÁS.
Parágrafo 1° - O desconto financeiro, por
parte da PETROBRÁS, dos dias de greve,
bem como o reflexo destes em férias, promoções etc. não será em hipótese alguma
ressarcido pelo FUNDO DE MOBILIZAÇÃO.
Parágrafo 2° – O FUNDO DE MOBILIZAÇÃO, em hipótese alguma, poderá emitir
qualquer documento em garantia, seja
financeira ou jurídica, ou mesmo carta de
fiança, em favor de seu Associado Beneficiário.
Parágrafo 3° – Nos casos das suspensões
por dias, o critério de ressarcimento será
o da complementação do salário mensal
líquido, mediante a apresentação do documento de suspensão e do hollerith do
mês em que foi efetuado o desconto.
Art. 2°) Para ser beneficiário do FUNDO
DE MOBILIZAÇÃO é indispensável que o
trabalhador atenda a todas as exigências
abaixo relacionadas:

1 - seja filiado ao SINDIPETRO e à ABCP;
2 - contribua para a manutenção do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO;

Art. 3°) O FUNDO DE MOBILIZAÇÃO é uma
entidade anexa ao SINDIPETRO e à ABCP,
mas com REGULAMENTO próprio.

3 - tenha participado diretamente do movimento que gerou a sua punição;

Parágrafo 1° - Toda receita será depositada em conta bancária específica, em instituição bancária estatal, bem como suas
aplicações e capitalizações correspondentes.

4 - tenha sua indicação como beneficiário
do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO feita através
da Diretoria do SINDIPETRO ou da COMISSÃO FISCAL e ratificada pela COMISSÃO
FISCAL, à luz deste REGULAMENTO e em
reunião específica convocada para este
fim; e,
5 - obedeça a orientação do corpo jurídico
do SINDIPETRO, estando sujeito, inclusive,
a sanções retroativas caso não as cumpra.
Parágrafo 1° - O Associado que não atenda ao item 4 deste Artigo poderá solicitar
sua indicação através de convocação de
Assembléia, em acordo com o Art. 9o e seu
Parágrafo Único.
Parágrafo 2° – O Associado Beneficiário
que esteja ou já tenha usufruído qualquer
Auxílio Empréstimo previsto neste Regulamento não seguir ou desistir das ações
propostas pelo corpo jurídico do SINDIPETRO, objeto do item 5 deste Artigo, terá
que devolver esse Auxílio Empréstimo
devidamente corrigido pelo Índice inflacionário medido pelo DIEESE, acrescido de
uma multa de 20 (vinte) por cento.

Parágrafo 2° - O FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
será contabilizado total e exclusivamente
na ABCP, possibilitando aos associados o
acompanhamento da movimentação dos
valores, através de seus balancetes mensais e balanços anuais.
Parágrafo 3° - O Tesoureiro ou Diretor Financeiro do SINDIPETRO deverá, obrigatoriamente, em cada reunião mensal, apresentar o Balancete e o documento contábil
oficial do último mês encerrado, além das
entradas e despesas do mês corrente, bem
como um relatório individualizando a condição de cada Associado Beneficiário, se
houver, e que, depois de aprovadas e rubricadas por todos, serão informadas aos
Associados.
Parágrafo 4° - Todo e qualquer Associado
do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO, bem como a
sua COMISSÃO FISCAL, individual ou coletivamente terá direito e acesso à documentação contábil do FUNDO, não sendo
aceito nenhum impedimento por parte

da Diretoria do SINDIPETRO ou da própria
COMISSÃO FISCAL.
a) Para ter acesso à movimentação contábil do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO, no
caso do Associado que não pertença à
COMISSÃO FISCAL, deverá haver uma comunicação, por escrito, à Tesouraria do
SINDIPETRO, protocolada na Secretaria do
SINDIPETRO, com cópia para a COMISSÃO
FISCAL, informando os dados necessários.
A Tesouraria do SINDIPETRO providenciará
a informação solicitada e a encaminhará à
COMISSÃO FISCAL que a disponibilizará ao
solicitante 48 (quarenta e oito) horas após
a primeira reunião ordinária seguinte ao
pedido.
b) Aos membros da COMISSÃO FISCAL não
haverá este impedimento.
Art. 4°) O FUNDO DE MOBILIZAÇÃO será
constituído com receita independente,
correspondente a 1/4 (um quarto) da Contribuição Mensal efetuada ao SINDIPETRO
e à ABCP pelos seus Associados.
Parágrafo 1°- Todo o saldo bancário que
não estiver sendo utilizado deverá permanecer aplicado em contas de rendimento,
conforme Parágrafo 1o do Art. 3o.
Parágrafo 2°- Todo valor repassado pelo
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ao seu Associa-

do Beneficiário e/ou seus dependentes,
bem como o atendimento aos casos de
pensões judiciais, o será, sempre, na forma
de empréstimo, devidamente documentado juridicamente.
a)Em caso de morte do Associado Beneficiário direto, seus dependentes, conforme
Parágrafo 1o.e sua alínea a do Art. 6o, serão usufrutuários do Auxílio Empréstimo,
segundo o estipulado neste Regulamento.
b)Caso o Associado Beneficiário pague
ou venha a pagar pensão alimentícia em
atendimento a ordem judicial, o FUNDO
DE MOBILIZAÇÃO repassará os valores
descontados do Associado Beneficiário
conforme o estipulado neste Regulamento. Na segunda hipótese o SINDIPETRO,
através do seu corpo jurídico, deverá oficiar ao Juiz as condições previstas neste
Regulamento.
Parágrafo 3° - O FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
deverá manter uma Reserva Técnica, ou
Previsão Orçamentaria.
a) Para controle contábil efetivo mensal
dessa Reserva Técnica, ou Previsão Orçamentaria, serão somados todos os pagamentos, e somente os pagamentos, efetuados pelo FUNDO DE MOBILIZAÇÃO no seu
último mês. O resultado dessa operação
será multiplicado por 6 (seis)
b) Caso o resultado final obtido na alínea
a deste Parágrafo fique abaixo do saldo
desse último mês considerado, deverá ser
convocada Assembléia conforme exposto
no Art. 10o e seu Parágrafo Único para que
a categoria defina os rumos a serem tomados.
Art. 5°) No caso de suspensão de contrato
de trabalho ou rescisão, o FUNDO DE MOBILIZAÇÃO cobrirá um percentual, conforme Parágrafo 4 o abaixo, o Salário liquido
do Associado Beneficiário. Este Salário líquido será calculado de forma individual
segundo a seguinte fórmula:

oficial, através de carnê autônomo, para
que o Associado Beneficiário não perca o
vínculo com o sistema previdenciário.
b)Caberá ao Associado Beneficiário informar, por escrito, à COMISSÃO FISCAL, através do SINDIPETRO se deseja que sua contribuição ao INSS seja efetuada pelo valor
mínimo ou por todo o valor deduzido do
seu Auxílio Empréstimo. Caso não haja a
comunicação o SINDIPETRO fará a contribuição pelo total deduzido.
c)Quando receber de outra fonte de renda
que faça o recolhimento do INSS, o Associado Beneficiário deverá comunicar, por
escrito, à COMISSÃO FISCAL, através do
SINDIPETRO, se deseja ou não que seja
feito o recolhimento ao INSS sobre o seu
valor deduzido. Caso não haja a comunicação o SINDIPETRO fará a contribuição pelo
total deduzido.
Parágrafo 3° - Será garantido ao Associado Beneficiário, durante o tempo de permanência no Fundo de Mobilização, o pagamento do décimo-terceiro. Este Auxílio
Empréstimo será repassado ao Associado
Beneficiário conforme estabelecido nos
acordos coletivos da categoria, com base
no valor que o mesmo vier a usufruir no
mês de dezembro.
a) A perda do Auxílio Empréstimo Mensal
por parte do Associado Beneficiário, por
qualquer motivo, não dará direito ao mesmo de qualquer “pro rata” em relação ao
caput deste Parágrafo.
Parágrafo 4° – Os percentuais para o disposto no caput deste artigo, caso o Associado Beneficiário não disponha de outra
fonte de renda, serão os seguintes:
I    - 100% (cem por cento) do Auxílio Empréstimo do 1o ao 12o mês;
II   - 75% (setenta e cinco por cento) do
Auxílio Empréstimo do 13o ao 36o mês;

Salário líquido igual Salário Bruto menos
(INSS mais PETROS mais Contribuição Sindical).

III -  50% (cinqüenta por cento) do Auxílio
Empréstimo a partir do 37o mês até o julgamento final do processo.

Parágrafo 1° - Considera-se como Salário
Bruto do Associado, a somatória do Salário
Base e de todos os demais adicionais e auxílios que o Associado Beneficiário recebia
em caráter permanente da Empresa. (Anuênio, Periculosidade, Turno, PL, auxílios
pagos pela PETROBRÁS etc.).

a)O Associado Beneficiário que venha a
ser eleito e/ou reeleito para cargo de direção do SINDIPETRO fará jus ao percentual
previsto no Item I deste Artigo durante o
mandato, desde que tenha participação
efetiva e atuante como diretor, conforme
avaliação da COMISSÃO FISCAL.

Parágrafo 2° - Os valores deduzidos a título de INSS e PETROS servem apenas como
referência para cálculo e não serão debitados do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO nem efetivamente recolhidos ao INSS e à PETROS
durante a permanência do Associado Beneficiário no FUNDO DE MOBILIZAÇÃO, exceção feita à alínea a abaixo. Já os valores
deduzidos a título de Contribuição Sindical serão debitados do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO e repassados ao SINDIPETRO e à
ABCP mensalmente.

a1) Ao término do seu mandato, ou caso
a COMISSÃO FISCAL julgue que sua participação na direção sindical não esteja em
acordo com o caput desta alínea, o Associado Beneficiário retornará ao percentual
que recebia anteriormente.

a)O valor deduzido a título de INSS deverá ser recolhido ao sistema previdenciário

a2) Quando ocorrer a suspensão ou rescisão do contrato de trabalho, no exercício pleno do seu mandato, de qualquer
Diretor do SINDIPETRO, ele permanecerá
durante todo o tempo previsto para esse,
e somente esse mandato, enquadrado no
Item I deste Artigo. Caso não seja reeleito,
somente a partir da perda do cargo come-

çará a contagem do tempo prevista no Parágrafo 4o. e seus Itens I, II e III. Caso seja
reeleito estará subordinado ao previsto na
alínea a1.
b)Sempre que o Associado Beneficiário
tiver que participar de qualquer comissão
ou trabalho de fundamental importância
para a categoria, com prazo pré-estabelecido para o seu encerramento, estará enquadrado no Item I deste Artigo durante
e somente por esse período, voltando à
situação anterior ao término do objetivo
a que se propôs.
b1) Os trabalhos e comissões poderão ser
propostos pela Diretoria do SINDIPETRO,
pela categoria em Assembléias ou por
abaixo-assinados ou pelo próprio Associado Beneficiário e decididos soberanamente pela COMISSÃO FISCAL.
Parágrafo 5° - Nos casos em que o Associado Beneficiário conseguir outra fonte
de renda, o FUNDO DE MOBILIZAÇÃO cobrirá a diferença entre o que ele receberia
como Auxílio Empréstimo e o que efetivamente receber dessa outra fonte, inclusive em relação ao décimo terceiro salário,
conforme exemplificado a seguir: A somatória do Auxílio Empréstimo com o ganho
representado por outra fonte de renda, em
nenhuma hipótese, poderá ultrapassar o
item I do Parágrafo 4o. deste Artigo
- Suponhamos que, hipoteticamente, o valor monetário de $ 1.000 corresponda ao
valor percentual de 100%, o valor monetário de $ 750, ao valor percentual de 75%
e o valor monetário de $ 500 ao valor percentual de 50%. Estando o Associado Beneficiário na faixa de 100%, qualquer valor
recebido de outra fonte de renda será automaticamente descontado do seu Auxílio
Empréstimo seguindo a diretriz do caput
deste Parágrafo. Estando o Associado Beneficiário situado nos valores percentuais
de 75% ou 50%, se ele receber de sua outra
fonte de renda o valor monetário de $ 250,
ele terá direito ao Auxílio Empréstimo integral de $ 750 (75%) ou $ 500 (50%), pois
a somatória nos dois valores percentuais
não ultrapassará os 100%. Se ele receber
de sua outra fonte o valor monetário de $
300 e estiver no valor percentual de 75%
ele só terá direito ao Auxílio Empréstimo
total de $ 700 que somado à sua outra fonte totalizará o valor monetário de $ 1.000
(100%). Por conseqüência, o mesmo raciocínio se aplica ao valor percentual de 50%:
ele poderá receber de sua outra fonte até
$ 500, só o que ultrapassar esse valor será
abatido do seu Auxílio Empréstimo para
que o mesmo permaneça com o valor monetário total de $ 1000.
a)Nos casos em que houver comprovação
de que o Associado Beneficiário esteja
recebendo de outra fonte e não comunique à COMISSÃO FISCAL, através do SINDIPETRO, será considerada falta grave e o
mesmo será eliminado sumariamente do
Auxílio Empréstimo, sendo obrigado a devolver em uma única parcela, o valor total
recebido, atualizado pelo Índice inflacionário medido pelo DIEESE, acrescido de
multa estipulada em 20% (vinte por cento)

do valor total apurado.

3

b)O recebimento por parte do Associado
Beneficiário de outros valores, tais como,
seguro desemprego e/ou semelhantes
também deverá ser deduzido do FUNDO
DE MOBILIZAÇÃO.
c)Não será considerada fonte de renda recebimentos por parte do Associado Beneficiário a título de bolsas de estudo, desde que não ultrapasse a mensalidade do
curso.
d)Caso o Associado Beneficiário não faça
uso do Auxílio Empréstimo porque tem
outra fonte de renda que cobre o valor
percentual de 100%, terá direito, se essa
outra fonte de renda não o fizer, somente
aos Auxílios Empréstimos descritos e previstos no Art. 6o. e seus parágrafos.
Parágrafo 6° – Todos os reajustes salariais
da categoria serão estendidos ao Associado Beneficiário do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO.
Parágrafo 7° – O Auxílio Empréstimo pago
pelo FUNDO DE MOBILIZAÇÃO será imediatamente suspenso caso o Associado Beneficiário se transfira para outro local fora
da base sindical do SINDIPETRO.
a) Caso o Associado Beneficiário, por facilidades familiares e econômicas se transfira para outra base, DENTRO do território
nacional, o FUNDO DE MOBILIZAÇÃO poderá, a critério da COMISSÃO FISCAL, cobrir despesas do mesmo conforme itens I,
II e III do Parágrafo 4o. deste Artigo e ao
atendimento previsto neste Regulamento,
caso contrário este atendimento dar-se-á
até o limite de 30% (trinta por cento) do
caput do Art. 5o, sem a necessidade da
comprovação de qualquer tipo de renda.
Parágrafo 8° - O não recebimento, por parte do Associado Beneficiário, dos Auxílios
Empréstimos previstos no Art. 5o e seus
parágrafos por qualquer tipo de impedimento legal, previsto neste Regulamento,
não sofrerá acumulação para recebimento
posterior, quando da regularização desses
impedimentos.
Art. 6°) No caso de suspensão de contrato
de trabalho ou rescisão, o FUNDO DE MOBILIZAÇÃO cobrirá as despesas de custeio
de um Plano de Assistência Médica. A Assistência Odontológica será a disponível
nas dependências do SINDIPETRO.
Parágrafo 1° - O custeio por parte do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO deste Plano de Assistência Médica será garantido ao Associado
Beneficiário e seus dependentes cadastrados na AMS da empresa, quando da ocorrência citada no caput deste Artigo.
a)Caso durante o período do atendimento
o Associado Beneficiário necessite registrar outro dependente, conforme critério
adotado pela Empresa, deverá comunicar
ao SINDIPETRO que, após informar à COMISSÃO FISCAL, tomará as devidas providências.
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b)Na hipótese de uma decisão judicial final negativa, conforme previsto no Art.
7o. e seus Parágrafos 1 e 2, o atendimento
do Plano de Assistência Médica terá uma
carência adicional, individual, de mais 90
(noventa) dias, improrrogáveis.
Parágrafo 2° - Este custeio cessará conforme definido no Art. 7o e seu Parágrafo
Único, porém não haverá o ressarcimento
ao FUNDO DE MOBILIZAÇÃO dos valores
pagos ao Associado Beneficiário e seus
dependentes.
a)Na hipótese da PETROBRÁS ressarcir o
Associado Beneficiário por suas despesas
médicas, este deverá igualmente devolver
esses valores ao FUNDO DE MOBILIZAÇÃO.
b)O SINDIPETRO, em todos os casos em
que seu Associado Beneficiário vier a ganhar a ação judicial ou receber qualquer
tipo de anistia por parte da PETROBRÁS,
deverá cobrar os valores gastos da Empresa, até juridicamente se for necessário.
c)Nos casos em que tiver outra fonte de
renda que permita sua assistência médica
e de seus dependentes, conforme o mesmo atendimento previsto pelo FUNDO DE
MOBILIZAÇÃO, o Associado Beneficiário
terá suspenso o seu Plano de Assistência
Médica.
cl) Caso o Associado Beneficiário perca
essa fonte de renda, poderá retornar a
usufruir do Plano de Assistência Médica
previsto neste Regulamento, bastando,
para isso, informar por escrito à COMISSÃO
FISCAL, através do SINDIPETRO as razões
da sua pretensão.
c2) O Associado Beneficiário, enquadrado
no caput desta alínea, que não der conhecimento do fato ao FUNDO DE MOBILIZAÇÃO sofrerá as penalizações previstas na
alínea a do Parágrafo 5o do Art. 5o.
Parágrafo 3° - A Diretoria do SINDIPETRO
fará o levantamento de um Plano de Assistência Médica adequado, após ampla pesquisa e levando em consideração o disposto no caput deste Artigo e submeterá sua
aprovação à COMISSÃO FISCAL.
Art. 7°) A duração da participação no FUNDO DE MOBILIZAÇÃO, será correspondente ao tempo de incidência da medida punitiva ou até o julgamento final da decisão
judicial. Havendo decisão favorável, o Associado Beneficiário restituirá ao FUNDO
DE MOBILIZAÇÃO o valor correspondente
à condenação prolatada contra a PETROBRÁS tal como se constitua a sentença e
proporcional ao tempo em que o mesmo

foi beneficiário do FUNDO.
Parágrafo 1° – Será considerada Decisão
Judicial Final a decisão exarada de maneira irrecorrível pelo Tribunal Superior do
Trabalho, individualmente.
Parágrafo 2° – Caso o Associado Beneficiário esteja enquadrado na alínea b do Parágrafo 4o do Art. 5o, a COMISSÃO FISCAL
poderá estender a duração dessa participação até o seu término.
Art. 8°) Para acompanhar, fiscalizar, analisar, opinar e referendar todos os atos
praticados com os recursos do FUNDO
DE MOBILIZAÇÃO, ou atos que de alguma
maneira possam sobre ele permitir algum
tipo de influência direta, será eleita uma
COMISSÃO FISCAL, totalmente independente da diretoria do SINDIPETRO.
Parágrafo 1° - A COMISSÃO FISCAL será
escolhida por eleição direta através da
inscrição nominal dos candidatos, devidamente registrada na Secretaria do SINDIPETRO e que concorrerão em suas respectivas bases, obedecido, por base, o limite
previsto nas alíneas do Parágrafo 2o deste
Artigo.
a) Será considerado eleito em sua base, o
candidato mais votado. Preenchido o limite previsto nas alíneas do Parágrafo 2o
deste Artigo, será considerado suplente o
candidato com mais votos imediatamente
a seguir.
b) Caso durante o seu mandato haja a saída de algum membro efetivo eleito da
COMISSÃO FISCAL, assumirá em seu lugar
o membro suplente imediatamente mais
votado, e como suplente o candidato
imediatamente mais votado.
c) Caso durante o seu mandato haja a saída de algum membro suplente eleito da
COMISSÃO FISCAL, assumirá em seu lugar
o candidato imediatamente mais votado.
d) A aposentadoria de algum membro
efetivo ou suplente especificado na alínea b) à alínea e) do Parágrafo 2o deste
Artigo ensejará a sua saída da COMISSÃO
FISCAL.
Parágrafo 2° - A COMISSÃO FISCAL será
constituída por 7 (sete) membros efetivos
eleitos, com seus respectivos suplentes, a
saber:
a) 2 (dois) representantes dos APOSENTADOS;
b) 3 (três) representantes da RPBC;
c) 1 (um) representante do SÃO SEBASTIÃO;
d) 1 (um) representante dos TERMINAIS
da Baixada Santista.

NOVA PROPOSTA :
Estatuto
ART.1º - A Associação Beneficente e Cultural dos Petroleiros com Sede provisória
à Av. Conselheiro Nébias nº 248, Vila Nova,
CEP 11.015-902, na cidade de Santos, Es-

Parágrafo 3° - Poderá participar de todas
as reuniões, ordinárias e extraordinárias,
com direito a voz, mas sem direito a voto,
além de, obrigatoriamente o Tesoureiro ou
Diretor Financeiro, toda a Diretoria do SINDIPETRO, além de 2 (dois) representantes,
designados por seus pares, dos Associados
Beneficiários, se houver.
Parágrafo 4° - Somente poderão se candidatar a membro da COMISSÃO FISCAL, ou
estarem aptos a votar, os Associados que
efetivamente contribuíram para o FUNDO
DE MOBILIZAÇÃO até os 3 (três) últimos
meses anteriores ao Edital de Convocação
para o registro de nomes de candidatos
inscritos.
Parágrafo 5° - A duração do mandato da
COMISSÃO FISCAL será de 3 (três) anos.
a)A COMISSÃO FISCAL deverá, na primeira
reunião ordinária do seu mandato, eleger,
entre seus pares, um Coordenador, que
será responsável pela condução de todos
os seus trabalhos.
b)O Coordenador, eleito segundo a alínea
a, poderá ser substituído por nova eleição,
com a presença obrigatória da maioria da
COMISSÃO FISCAL, sempre que houver necessidade ou interesse maior.
Parágrafo 6° - Os procedimentos necessários para a eleição da COMISSÃO FISCAL
serão de responsabilidade da diretoria do
SINDIPETRO, que seguirá, para isso, os trâmites em uso em suas próprias eleições,
obedecidas as condições previstas neste
REGULAMENTO.
Parágrafo 7° - A COMISSÃO FISCAL reunirse-á, obrigatória e ordinariamente, 1 (uma)
vez a cada mês. A data prevista da reunião
deverá estar incluída dentro da última semana inteira de cada mês. Os membros da
COMISSÃO FISCAL serão convocados pelo
SINDIPETRO, obedecendo às condições de
horário de trabalho de seus componentes
da ativa.
a) A necessidade da convocação de reunião extraordinária também seguirá, em
sua marcação e convocação, os trâmites
descritos neste Parágrafo.
Parágrafo 8° - O membro representante
efetivo da COMISSÃO FISCAL que deixar
de atender à convocação por 3 (três) vezes
consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, sem
a devida justificativa, será destituído por
seus pares, assumindo efetivamente em
seu lugar o seu suplente, conforme Parágrafo 1o deste Artigo e suas alíneas.
Parágrafo 9° - Toda reunião terá seus resultados registrados em Ata, bem como,

seu início será sempre precedido com a
leitura e aprovação da Ata da reunião anterior.
Parágrafo 10 - No caso dos componentes
da COMISSÃO FISCAL com base em São Sebastião, o Tesoureiro ou Diretor Financeiro
do SINDIPETRO, para atendimento e cumprimento ao Parágrafo 3° do Art. 3°, encaminhará àquela base toda a documentação necessária em tempo hábil. Caso haja
necessidade do comparecimento desses
componentes no local da reunião o SINDIPETRO deverá providenciar a condução
apropriada.
Art. 9°) Para que se possa promover alterações neste REGULAMENTO, será necessária a marcação de Assembléia específica,
com publicação em jornal de circulação na
cidade e boletins nos locais de trabalho,
convocando os Associados com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência.
Parágrafo Único - Em hipótese alguma
poderá ser convocada, seja pela Diretoria
do SINDIPETRO, pela COMISSÃO FISCAL ou
qualquer outro Associado contribuinte do
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO, Assembléia para
autorização de despesas não previstas no
Art. 1o deste REGULAMENTO.
Art. 10°) Os Associados, enquadrados no
Artigo 2o deste REGULAMENTO, poderão,
a qualquer tempo, convocar Assembléia,
à exceção das condições previstas no Parágrafo Único do Art. 9o, mediante documento, especificando o motivo, e que contenha, no mínimo, 100 (cem) assinaturas,
bem como, 50% (cinqüenta por cento) do
total dessas assinaturas deverão, obrigatoriamente, pertencer ao quadro de Associados na ativa
Parágrafo Único - Será obrigatória a presença na Assembléia marcada, de 80% (oitenta por cento), obedecendo, entretanto,
a proporcionalidade especificada no caput
deste Artigo, mais 1 (um) dos Associados
que assinaram a convocação, caso contrário essa Assembléia tornar-se-á nula.
Art. 11°) O SINDIPETRO, em atendimento
aos Art. 9º e 10º, deverá convocar Assembléias simultâneas em sua Sede em Santos
e Sub-sede em São Sebastião.
Art. 12°) As decisões, sempre soberanas,
de todos os casos omissos deste Regulamento, tomadas pela COMISSÃO FISCAL,
somente poderão ser questionadas e/ou
revistas em Assembléias convocadas conforme este Regulamento.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULITA

tado de São Paulo, é constituída com as
seguintes finalidades: promover elevação
do nível político e cultural dos petroleiros
do Litoral Paulista, mediante seminários,
debates, conferências, painéis, manter fundo de assistência financeira para os Asso-

ciados punidos pelo Sistema PETROBRAS,
desenvolver o espírito humanitário de solidariedade, promover convênios com outras
associações, visando sempre intercambio
cultural, intelectual, o aprimoramento do
espírito humanitário de solidariedade e o

auxilio mutuo.
Parágrafo 1º - O Fundo de Assistência Financeira aos Associados será destinado
exclusivamente àqueles punidos pelo Sistema PETROBRAS, devido à suspensão por

dias, suspensão ou rescisão do contrato de
trabalho, em razão de participação em greves, paralisações, atos públicos de natureza
trabalhista, na defesa dos aposentados e
do Sistema PETROBRAS.
Parágrafo 2º - O desconto financeiro, por
parte da PETROBRAS, dos dias de greve,
bem como o reflexo destes em férias, promoções etc. não será em hipótese alguma
ressarcido pela Associação.
Parágrafo 3º - A Associação, em hipótese
alguma, poderá emitir qualquer documento em garantia, seja financeira ou jurídica,
ou mesmo carta de fiança, em favor de seu
Associado.
ART. 2º - São prerrogativas da Associação:
a) promover atividades educacionais e de
formação geral;
b) definir contribuições aos associados;
c) cobrar mensalidades cujos valores serão
estabelecidos pela Assembléia Geral;

b) As de eleições da Diretoria e do Conselho Fiscal, realizadas a cada 3 (tres) anos,
convocadas conforme estipulado no Art.
20 e seus paragrafos.

d) Ordenar as despesas autorizadas, e juntamente com o Tesoureiro e o Coordenador
do Conselho Fiscal, assinar cheques e documentos contabeis;

ART. 11 – Compete à Assembléia Geral:

ART. 5º - São direitos dos associados:

b) Decidir em ultima e definitiva instancia;

a) Gozar dos benefícios oferecidos pela Associação na forma prevista neste estatuto;

c) Aprovar o regimento interno que regulamenta os varios setores de atividades da
Associação;

e) Organizar um relatorio das ocorrencias
do ano anterior, apresentando-o à Assembleia Geral Ordinaria obigatoria de previsões orçamentarias e de prestaçoes de contas. O relatorio devera conter os principais
eventos do exercicio, relaçao dos associados, relação dos associados beneficiarios
do Fundo de Assistencia Financeira se houver, e balanço do exercicio financeiro;

b) Recorrer à Assembléia Geral contra qualquer ato lesivo ao seu direito.
Parágrafo ÚNICO – Os membros da Associação não respondem nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

ART. 12 – A Diretoria será composta por 5
(cinco) membros efetivos, eleitos, conforme segue:

a) Assembléia Geral;

ART. 7º – A Assembléia Geral é o órgão
máximo e soberano da Associação. É constituída pelos seus sócios no gozo de seus
direitos. Ela se reunirá extraordinariamente
quando convocada pelo Presidente, pela
maioria simples da Diretoria ou requerimento de 10% (dez por cento) dos associados que especificarão os motivos da convocação.

Parágrafo 1º - Para ter direito ao benefício
do Fundo de Assistência, é indispensável
que o trabalhador tenha participado diretamente do movimento que gerou sua punição, conforme Art. 1º § 1º;
ART. 4º – São deveres dos associados:
a) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;
b) Comparecer às assembléias convocadas;
c) Votar por ocasião das eleições;
d) Pagar em dia as mensalidades fixadas
pela Assembléia Geral
Parágrafo 1º - Para ser beneficiário do
Fundo de Assistência Financeira, é indispensável que o associado obedeça a orientação do corpo jurídico indicado pela ABCP,
estando sujeito, inclusive, a sanções retroativas caso não as cumpra
Parágrafo 2º - O associado beneficiário
que esteja usufruindo ou já tenha usufru-

e) Analisar e definir o planejamento de trabalho do periodo seguinte

ART. 6º - São órgãos constitutivos da Associação Beneficente:

e) administrar os fundos arrecadados, aplicando-os no sentido de alcançar os objetivos da Associação, conforme Art. 1º.

ART. 3º - Podem filiar-se à Associação todos os empregados do Sistema PETROBRAS, que faça parte do quadro associativo
do SINDIPETRO do Litoral Paulista.

d) Aprovar o balanço e as contas do exercicio do ano anterior;

DA DIRETORIA

b) Diretoria;

DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES

a) Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal;

DOS ÓRGÃOS CONSTITUTIVOS

d) divulgar e promover suas atividades e
finalidades através da constituição de um
órgão de imprensa;

f ) Definir as formas de ressarcimento financeiro das punições por participação nos
movimentos grevistas, conforme Art. 1º §
1º.
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ído qualquer Auxilio Financeiro previsto
neste regulamento, que não seguir ou desistir das ações propostas pelo corpo jurídico indicado pela ABCP, objeto do § 1º deste
Artigo, terá que devolver esse Auxilio recebido devidamente corrigido pelo índice inflacionário medido pelo DIEESE, acrescido
de uma multa de 20 (vinte) por cento.

c) Conselho Fiscal.

Parágrafo ÚNICO – Quando a Assembléia
for convocada pelos associados, ou pela
maioria da Diretoria, vencido o Presidente,
este deverá convocá-la no prazo de 3 (três)
dias, contados da data da entrega do requerimento. Se o Presidente não convocar
a Assembléia, fa-la-ão aqueles que deliberaram por sua realização.
ART. 8º – As Assembléias Gerais decidirão
por maioria dos votos presentes, sendo
proibidos os votos por procuração. Funcionará em primeira convocação com presença mínima de 20% (vinte por cento) dos
associados e, em segunda convocação com
qualquer número.
ART. 9º – Serão tomadas por aclamação da
maioria simples da Assembléia as deliberações que envolvam:
a) Previsão orçamentaria e aprovações de
contas;
b) Julgamento dos atos da Diretoria na
aplicação das penalidades.

f ) Juntamente com o Tesoureiro abrir e
manter contas bancarias variadas em entidades oficiais estatais, conforme paragrafo
1º do artigo 24, de acordo com a variação
de comissões, fundos e ou departamentos
da Associação conforme letra e do artigo
13.

a) Presidente;

ART. 15 – Compete ao Vice-presidente auxiliar o Presidente, substituindo-o nas suas
faltas ou em seu impedimento, mantendose, para isso, inteirado das decisões e ações
tomadas pela Diretoria.

b) Vice-presidente;

ART. 16 – Compete ao 1º Secretario:

c) 1º Secretario;

a) Redigir e manter a transcrição em dia
das Atas das Assembleias Gerais e das
reuniões da Diretoria;

d) 2º Secretario
e) 1º Tesoureiro
f ) 2º Tesoureiro
ART. 13 – Compete à Diretoria:
a) Dirigir a Associação de acordo com o
presente estatuto, administrar o patrimonio social, promovendo o bem geral dos
associados;
b) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as demais decisões da Assembleia
Geral;
c) Gerir o Fundo de Assistencia Financeira;
d) Reunir-se ordinariamente todo mes e
extraordinariamente quando houver convocação do Presidente ou da maioria da
Diretoria;
e) Promover e incentivar a criação de comissões de departamentos com a funçaõ
de assessoria às atividades da Entidade;
Parágrafo UNICO – As decisões da Diretoria deverão ser tomadas por maioria dos
votos, com participação garantida da maioria simples dos seus membros, cabendo ao
Presidente o voto de Minerva.

b) Redigir a correspondencia da Associação;
c) Manter e ter sob sua guarda o arquivo
da Associação;
d) Dirigir e supervisionar todo o trabalho
da secretaria.
ART. 17 – Compete ao 2º Secretario auxiliar o 1º Secretario nas suas atividades,
substituindo-o nas suas faltas ou em seu
impedimento.
ART. 18 – Compete ao 1º Tesoureiro:
a) Zelar pelo patrimonio da Associação;
b) Manter em contas bancarias instituição financeira estatal, juntamente com
o Presidente, os valores da Associação,
podendo aplica-lo, autorizado pela Diretoria;
c) Assinar conjuntamente com o Presidente e o Coordenador do Conselho Fiscal, os cheques;
d) Efetuar pagamentos autorizados e recebimentos;

ART. 10 – As Assembléias Gerais Ordinárias
obrigatórias são as seguintes:

a) Representar a Associação em juizo e fora
dele;

e) Destinar e gerir uma Reserva Técnica
ou Previsão Orçamentária, destinada ao
Fundo de Assistência Financeira, conforme estabelecido no paragrafo 2º do artigo 24;

a) As de previsões orçamentárias e de prestações de contas, que serão semestrais,
e convocadas em boletim da categoria e
jornais de grande circulação na região com
antecedência mínima de 7 (sete) dias;

b) Convocar e instalar as Assembleias Gerais;

f ) Supervisionar o trabalho da Tesouraria
e da contabilidade;

c) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

g) Apresentar ao Conselho Fiscal balancetes mensais e balanço anual, conforme

ART. 14 – Compete ao Presidente:
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paragrafo 3º do artigo 24.
ART. 19 – Compete ao 2º Tesoureiro auxiliar o 1º Tesoureiro nas suas atividades,
substituindo-o nas suas faltas ou em seu
impedimento.
DO CONSELHO FISCAL
ART. 20 – O Conselho Fiscal será composto por 08 (oito) membros efetivos, eleitos,
com seus respectivos suplentes, a saber:
a) 2 (dois) representantes dos APOSENTADOS;
b) 3 (três) representantes da RPBC;
c) 1 (um) representante de SÃO SEBASTIÃO;
e) 1 (um) representante dos TERMINAIS da
Baixada Santista
f) 1 (um) representante do SINDIPETRO.
Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal deverá, na
primeira reunião ordinária do seu mandato,
eleger, entre seus pares, um Coordenador,
que será responsável pela condução de todos os seus trabalhos.
Parágrafo 2º - O Coordenador, eleito segundo o parágrafo 1º, poderá ser substituido em nova eleição, com a presença
obrigatória da maioria do Conselho Fiscal,
sempre que houver necessidade ou interesse maior
ART. 21 – Ao Conselho Fiscal compete:
a) Vistar toda documentação contábil da
entidade, fiscalizando-a;
b) Emitir parecer sobre a previsão orçamentária e sobre o balanço anual;
c) Opinar sobre as despesas extraordinárias
e sobre os balancetes semestrais;
d) Os pareceres da Comissão Fiscal deverão
ser dados ao corpo de associados através
de boletim especifico.
Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal reunirse-á, obrigatória e ordinariamente (uma)
vez a cada mês. A data prevista da reunião
deverá estar dentro da última semana inteira de cada mês. Os membros do Conselho Fiscal serão convocados pela Diretoria,
obedecendo às condições de horário de
trabalho de seus componentes da ativa.
a) A necessidade da convocação de reunião
extraordinária tambem seguirá, em sua
marcação e convocação, os trâmites descritos neste paragrafo.
Parágrafo 2º - O membro representante
efetivo do Conselho Fiscal que deixar de
atender à convocação por 3 (três) vezes
consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, sem
a devida justificativa, será destituído por
seus pares, assumindo efetivamente em
seu lugar o seu suplente, conforme caput
do Artigo 18 e suas alíneas.

Parágrafo 3º - Toda reunião terá seus resultados registrados em Ata, bem como,
seu inicio será sempre precedido com a
leitura e aprovação da Ata da reunião anterior.
Parágrafo 4º - No caso dos componentes
do Conselho Fiscal com base em São Se bastião, o Tesoureiro da Associação, para
atendimento e cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 24, encaminhará àquela
base toda a documentação necessária em
tempo hábil. Caso haja necessidade do
comparecimento desses componentes
no local da reunião a Associação deverá
providenciar a condução apropriada.
ART. 22 – Ao Coordenador do Conselho
Fiscal compete:
a) Convocar e presidir as reuniões do
Conselho Fiscal;
b) Juntamente com o Presidente e o Tesoureiro, assinar os cheques para pagamentos autorizados pela Diretoria;
DO PROCESSO ELEITORAL
ART. 23 – As eleições para a Diretoria e o
Conselho Fiscal dar-se-ão a cada 3 (tres)
anos, em Assembleia Geral convocada
para esse fim pelo presidente da Associação no prazo máximo de trinta dias,
antes do término de seu mandato.
Parágrafo 1º - O edital de convocação
desta Assembleia deverá ser publicado
com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, em jornal de circulação na região e
em boletim para os associados.
Parágrafo 2º - Vinte dias antes realização da Assembleia serão abertas inscrições das chapas candidatas à eleição. O
período de inscrições será de 10 (dez)
dias.
Parágrafo 3º - As chapas concorrentes
deverão ser completas, tanto para a Diretoria como para o Conselho Fiscal.
Parágrafo 4º - Somente poderão se candidatar a qualquer cargo, tanto da Diretoria como do Conselho, os associados
com no mínimo 18 meses de participação nos quadros da Associação.
Parágrafo 5º - Para poder votar, o associado deverá ser contribuinte da Associação há no mínimo 6 meses.
Parágrafo 6º - Será vetada a qualquer
diretor do SINDIPETRO candidatar-se
a qualquer cargo da Associação, assim
como, quem quiser se candidatar a qualquer cargo sindical, deverá se desincompatibilizar com a direção da Associação.
DO PATRIMÔNIO DA ASSOCIACÃO
ART. 24 - O patrimônio da Associação
será composto:
a) Das contribuições dos associados;
b) Da arrecadação obtida pela Entidade;

c) Das doações e legados;

sembléia Geral especialmente convocada.

d) Dos bens e valores adquiridos e de
suas possiveis vendas;

ART. 26 – Em caso de dissolução, qualquer
que seja a causa, os bens d’Associação deverão ser destinados ao Sindicato dos Trabalhadores na Industria de Destilação e Refinação de Petróleo do litoral paulista.

e) Dos alugueis de imóveis;
f ) Dos juros de títulos ou depósitos;
g) Prestação de serviços e/ou assessorias.
Parágrafo 1º - Todo o saldo bancário
que não estiver sendo utilizado deverá
permanecer aplicado em contas de rendimento, em instituição bancária estatal,
bem como suas aplicações e capitalizações correspondentes.
Parágrafo 2º - A Associação deverá manter uma Reserva Técnica ou Previsão Orçamentária, destinada ao Fundo de Assistência Financeira.
a) Para controle contábil efetivo mensal dessa Reserva Técnica, ou Previsão
Orçamentaria, serão somados todos os
pagamentos, e somente os pagamentos,
efetuados pelo Fundo de Assistencia Financeira no seu último mês. O resultado
dessa operação será multiplicado por 6
(seis)
b) Caso o resultado final obtido na alínea
a deste Parágrafo fique abaixo do saldo
desse último mês considerado, deverá ser
convocada Assembléia conforme exposto
no Art. 10 e seu Parágrafo Único para que
a categoria defina os rumos a serem tomados.
Parágrafo 3º - O Tesoureiro deverá obrigatoriamente, em cada reunião mensal,
apresentar o Balancete e o documento
contábil oficial do último mês encerrado, além das entradas e despesas do mês
corrente, bem como um relatório individualizando a condição de cada Associado
Beneficiário, se houver, e que, depois de
aprovadas e rubricadas por todos, serão
informadas aos Associados.
Parágrafo 4º - Todo e qualquer associado, individual ou coletivamente terá direito a acesso à documentação contábil
da Associação, não sendo aceito nenhum
impedimento por parte da Diretoria ou
do Conselho Fiscal.
a) Para ter acesso à movimentação contábil da Associação, no caso do Associado
que não pcrtença ao Conselho Fiscal, deverá haver uma comunicaçao, por escrito
à Tesouraria, protocolada na Secretaria,
com cópia para o Conselho Fiscal, informando os dados necessários. A Tesouraria
providenciará a informação solicitada e a
encaminhará ao Conselho Fiscal, que a
disponibilizará ao solicitante 48 (quarenta e oito) horas após a primeira reunião
ordinária seguinte ao pedido.
b) Aos membros do Conselho Fiscal não
haverá este impedimento.
ART. 25 – Os bens imóveis poderão ser alienados, mediante previa autorização da As-

ART. 27 - Poderá também a Associação
manter atividades comerciais, industriais e
agrícolas, desde que os rendimentos destas atividades sejam destinados exclusivamente à realização de seus objetivos e fins
sociais.
DO FUNDO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA
ART. 28 - A Associação manterá um Fundo
especifico destinado à Assistência Financeira do associado que vier a ser punido pela
empresa por participação em movimentos
paredistas ou em passeatas e campanhas
em defesa dos interesses da Petrobras ou
dos aposentados.
Parágrafo 1º - Todo valor repassado pelo
Fundo de Assitência Financeira ao Associado Beneficiário e/ou seus dependentes,
bem como o atendimento aos casos de
pensões judiciais, o será, sempre, na forma
de empréstimo, devidamente documentado juridicamente.
Parágrafo 2º - Nos casos das suspensões
por dias, o critério de ressarcimento será
o da complementação do salário mensal
liquido, mediante a apresentação do documento de suspensão e do hollerith do mês
em que foi efetuado o desconto.
ART. 29 No caso de suspensão de
contrato de trabalho ou rescisão, o Fundo
de Assistencia cobrirá um percentual, conforme Parágrafo 2° abaixo, do Salário Liquido do Associado Beneficiário. Este Salário
Líquido será calculado de forma individual
segundo o seguinte critério:
Salário Básico acrescido dos adicionais a
que fizer jus na ocasião da punição.
Parágrafo 1° - Será garantido ao Associado Beneficiário, durante o tempo de permanência no Fundo de Assistencia, o pagamento do décimo-terceiro. Este Auxilio
Empréstimo será repassado ao Associado
Beneficiário conforme estabelecido nos
acordos coletivos da categoria, com base
no valor que o mesmo vier a usufruir no
mês de dezembro.
a) A perda do Auxilio Empréstimo Mensal
por parte do Associado Beneficiário, por
qualquer motivo, não dará direito ao mesmo de qualquer “pro rata” em relação ao
caput deste Parágrafo.
Parágrafo 2º - Os percentuais para o disposto no caput deste artigo, caso o Associado Beneficiário não disponha de outra
fonte de renda, serão os seguintes.
I - 100% (cem por cento) Auxilio Empréstimo do 1º ao 12º mês.
II - 75% (setenta e cinco pôr cento) do Auxilio Empréstimo do 13º ao 36º mês;

7
III - 50% (cinqüenta por cento) do Auxilio
Empréstimo a partir do 37º até o julgamento final do processo.

outra fonte de renda não o fizer, somente
aos Auxilios Empréstimos descritos e previstos no Art. 30 e seus parágrafos.

Parágrafo 3º - Nos casos em que o Associado Beneficiário conseguir outra fonte
de renda o Fundo de Assistência Financeira cobrirá a diferença entre o que ele receberia como Auxilio Empréstimo e o que
efetivamente receber dessa outra fonte,
inclusive em relação ao décimo terceiro
salário, conforme exemplificado a seguir:
A somatória do Auxilio Empréstimo com o
ganho representado outra fonte de renda,
em nenhuma hipótese, poderá ultrapassar
o item I do Parágrafo 2º deste Artigo

Parágrafo 4º - Todos os reajustes salariais
da categoria serão estendidos ao Associado Beneficiário do Fundo de Assistência
Financeira.

Suponhamos que, hipoteticamente, o valor monetário de $ 1.000,00 corresponda
ao valor percentual de 100%, o valor monetário de $ 750,00 ao valor percentual de
75% e o valor monetário de $ 500 ao valor
percentual de 50%. Estando o Associado
Beneficiário na faixa de 100%, qualquer
valor recebido de outra fonte de renda
será automaticamente descontado do seu
Auxilio Empréstimo seguindo a diretriz do
caput deste parágrafo. Estando o Associado Beneficiário situado nos valores percentuais de 75% ou 50%, se ele receber de
sua outra fonte de renda o valor monetario de $250, ele terá direito ao Auxilio Empréstimo integral de $750 (75%) ou $500
(50%), pois a somatória nos dois valores
percentuais não ultrapassará os 100%, Se
ele receber de sua outra fonte o valor monetário de $300 e estiver no valor percentual de 75% ele só terá direito ao Auxilio
Empréstimo total de $700 que somado à
sua outra fonte totalizará o valor monetário de $1000 (100%). Por conseqüência, o
mesmo raciocinio se aplica ao valor percentual de 50%: ele poderá receber de sua
outra fonte até $ 500, só o que ultrapassar
esse valor será abatido do seu Auxilio Empréstimo para que o mesmo permaneça
com o valor monetário total de $ 1000.
a) Nos casos em que houver comprovação
de que o Associado Beneficiario esteja recebendo de outra fonte e não comunique
à Diretoria da ABCP, será considerada falta
grave e o mesmo será. eliminado sumariamente do Auxilio Empréstimo, sendo obrigado a devolver em uma única parcela, o
valor total recebido, atualizado pela última tabela vigente da PETROBRAS referente ao seu nível salarial, acrescido de multa
e em 20% (vinte por cento) do valor total
apurado.
b) Não será considerada fonte de renda recebimentos por parte do. Associado Beneficiário a titulo de bolsas de estudo, desde
não ultrapasse a mensalidade do curso.
c) Caso o Associado Beneficiário não faça
uso do Auxilio Emprestimo porque tem
outra fonte de renda que cobre o valor
percentual de 100%, terá direito, se essa

Parágrafo 5º - O não recebimento, por
parte do Associado Beneficiário, dos Auxílios Empréstimos previstos no Art. 29
e seus parágrafos por qualquer tipo de
impedimento legal, previsto neste Regulamento, não sofrerá acumulação para recebimento posterior, quando da regularização desses impedimentos
Parágrafo 6º - Em caso de morte do Associado Beneficiário direto, seus dependentes conforme Parágrafo 10.e sua alínea a
do Art. 30, serão usufrutuários do Auxilio
Empréstimo, segundo o estipulado neste
Regulamento.
Parágrafo 7º - Caso o Associado Beneficiário pague ou venha a pagar pensão
alimentícia em atendimento a ordem judicial, o mesmo deverá prover o depósito
em conta corrente dos beneficiados, isentando a ABCP deste encargo, devendo a
Associação, através do seu corpo jurídico,
tão somente oficiar ao Juiz as condições
previstas neste Regulamento.
Art. 30 - No caso de suspensão de contrato de trabalho ou rescisão, o Fundo de
Assistencia Financeira cobrirá as despesas
de custeio de um Plano de Assistência
Médica e Odontológica básico, escolhido
pela Diretoria da ABCP entre os disponíveis no mercado.
Parágrafo 1º - O custeio por parte do Fundo de Assistencia Financeira deste Plano
de Assistência Médica e Odontogica básico será garantido ao Associado Beneficiário e seus dependentes cadastrados na
AMS da empresa, quando da ocorrência
citada no caput deste Artigo.
a) Caso durante o periodo do atendimento
o Associado Beneficiário necessite registrar outro dependente, conforme critério
adotado pela Empresa, deverá comunicar a
ABCP que, tomará as devidas providências.
b) Na hipótese da PETROBRAS ressarcir
ao Associado Beneficiário suas despesas
medico odontológicas, este deverá igualmente devolver esses valores ao Fundo de
Assistência Financeira.
Parágrafo 2º - Nos casos em que tiver
outra fonte de renda que permita sua assistência medico odontológica e de seus
dependentes, conforme o mesmo padrão
previsto por este estatuto, o Associado
Beneficiário terá suspenso seu atendimento pelo plano previsto no caput deste
artigo.

a) - Caso o Associado venha a perder esta
outra fonte de renda, poderá retornar a
usufruir do referido Plano de Assistência
Medico Odontológica, bastando para isso,
informar por escrito à Diretoria da ABCP,
as razoes da sua pretensão.
b) – O Associado Beneficiário enquadrado
no caput deste parágrafo, que não der conhecimento do fato à Diretoria da ABCP,
sofrerá as penalizações previstas na alínea
a do Parágrafo 3º do Art. 29
Parágrafo 3º - A Diretoria fará levantamento de um Plano de Assistência Médica e Odontológica adequado, após ampla
pesquisa e levando em consideração o
disposto no caput deste Artigo e submeterá sua aprovação aos Associados através
de Assembléia Geral.

nistrará a Entidade, e fará realizar novas
eleições no prazo de 60 (sessenta) dias.
Se o Presidente nem os diretores não o
fizerem, qualquer sócio poderá fazê-lo.
A Diretoria e o Conselho Fiscal, eleitos
nestas condições completarão o mandato
dos renunciantes.
DAS PENALIDADES
ART. 34 – Estará sujeito às penas previstas aqui o associado que incorrer nas seguintes faltas:
a) Grave violação dos estatutos;
b) Atitudes que contrariem decisões da
Entidade, inclusive as do paragrafo 2º do
artigo 4º;

Art. 31 - A duração da participação no
Fundo de Assistência Financeira, será correspondente ao tempo de incidência da
medida punitiva ou até o julgamento final
da decisão judicial. Havendo decisão favorável, ou concessão de anistia, o Associado Beneficiário restituirá ao Fundo de
Assistência Financeira o valor correspondente ao beneficio concedido ao mesmo,
limitada a condenação prolatada contra a
PETROBRÁS tal como se constitua a sentença e proporcional ao tempo em que o
mesmo foi beneficiário do Fundo de Assistência Financeira.

ART. 35 – As penas serão aplicadas pela
Diretoria e poderão constituir-se:

Parágrafo 1º - Será considerada Decisão
Judicial Final a decisão exarada de maneira irrecorrível pelo Tribunal Superior do
Trabalho, individualmente.

CLAUSULAS PETREAS

Parágrafo 2º - A ABCP, em todos os casos em que seu Associado Beneficiário
vier a ganhar a ação judicial ou receber
qualquer tipo de anistia, deverá cobrar os
valores concedidos pela empresa ao Beneficiário, conforme calculo da ABCP, até
juridicamente se for o caso
Parágrafo 3º - Será considerada Concessão de Anistia a obtida por via judicial,
acordo trabalhista, decisão da empresa
ou decreto legal.
DA PERDA DO MANDATO
ART. 32 - Caso durante o seu mandato
haja a saida de algum membro efetivo
eleito do Conselho Fiscal, assumirá em
seu lugar o membro suplente imediatamente mais votado, e como suplente o
candidato imediatamente mais votado.
Parágrafo 1º - A aposentadoria de algum
membro efetivo ou suplente ensejará a
sua saída do Conselho Fiscal.
ART. 33 - Ocorrendo renuncia coletiva da
Diretoria e do Conselho Fiscal, o Presidente renunciante convocará Assembléia
Geral que elegerá Comissão Eleitoral composta por 5 (cinco) membros, que admi-

a) Advertência por escrito;
b) Suspensão até 2 (dois) anos;
c) Eliminação do quadro social.
Parágrafo ÚNICO - Ao acusado será assegurada prévia e ampla defesa, cabendolhe recurso em primeira instancia à Diretoria e em ultima instancia à Assembléia
Geral.

ART. 36 – Nenhum auxilio poderá ser emprestado em dinheiro aos não associados.
ART. 37 – A Associação poderá ser dissolvida, mediante Assembléia Geral convocada para este fim pela Diretoria ou
por solicitação de no mínimo 2/3 (dois
terços) dos associados, convocação esta
feita através de boletins à categoria e publicação em jornais de grande circulação
na região, com antecedência mínima de 7
(sete) dias .
Parágrafo 1º - Para aprovação da dissolução, serão necessários 2/3 (dois terços)
dos votos presentes.
Parágrafo 2º - Na Assembléia solicitada
pelos associados, será obrigatória a presença na Assembléia Geral marcada, de
50% (cinqüenta por cento) mais 1 (um)
do quadro de associados que tenham assinado a convocação, caso contrario essa
Assembléia tornar-se á nula
ART. 38 – O presente estatuto só poderá
sofrer alteração através de 2/3 (dois terços) dos votos dos presentes em Assembléia Geral Especifica, convocada através
de boletins à categoria e publicação em
jornais de grande circulação na região,
com antecedência mínima de 72 (setenta
e duas) horas.

NÃO DEIXEM QUE OS OUTROS DECIDAM POR VOCÊ!!

O

pré-sal é um pacote fechado do qual tempos muito
pouca informação, já que
a mídia mostra apenas o que é de
interesse dos grandes empresários. O que sabemos da legislação
que vai reger o pré-sal?
Os deputados federais aprovaram no dia 18 de novembro de
2009, o projeto de lei que cria a

PetroSal, empresa estatal que irá
gerenciar contratos de exploração
e produção das jazidas do pré-sal
- o que significa isso?
Temos que dar um basta nos
leilões do nosso petróleo. Segundo a AEPET “não há nenhum ponto a favor dos fatídicos leilões da
Agência Nacional do Petróleo –
ANP”.

E as transnacionais Exxon, British Petroil, Shell, Devon, Energy
etc, como vão entrar nessa história?
E a batalha dos royalties, disputada na Câmara dos Deputados e Senado entre estados e
municípios, como será utilizada
essa quantia muito grande e desconhecida de dinheiro? Será um

instrumento para redução das
desigualdades sociais ou o povo
não terá participação no que lhe
pertence?!
Para responder à estas e outras questões o Departamento de
Aposentados e Pensionistas do
Sindipetro-LP está convidando à
todos para uma palestra no dia 14
de janeiro.

Dia 14 – 5ª feira
Palestra

Renato Araújo/ABr

16h – PETROS e repactuação
17h30 – Pré-Sal e seus desdobramentos
Local : Sede de Santos
(Avenida Conselheiro
Nébias, 248 -Vila
Mathias)

Convidado:
Fernando Siqueira, presidente da AEPET e Presidente do
Conselho Fiscal da fundação
Petrobrás de Seguridade Social
- PETROS.
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