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ESTATUTO DA FEDERACAO NACIONAL DOS TÉCNICOS DE SEGURANCA DO  
TRABALHO FENATEST 

I - DA CONSTITUIÇÃO DA FEDERAÇÃO 

AH. r - A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO - FENATEST - inscrita no CNRI/AfF sob na 71.742.12610001430 - com endereço R. 
Lucas de Freitas 06, sala 207- Parada de Lucas - CEP 21250-410 - Rio de Janeiro - Ri, fundada em 10105/1992, congrega os Sindicatos correspondentes á categoria Profissional dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho, Lei 7410 de 27/11185, DEC. 92.530 de 09/04/1986, constantes dos quadros e 
profissões a que se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, com base em todo o 
território nacional. c visa a Mar pela melhoria condições sociais, de vida e trabalho, segurança do 
exercício profissional. assistência técnka/profissional e defesa dos interesses individuais e coletivos 
da categoria, como Lambem a representação legal dos seus representados, inclusive em questões 
udicheis e administrativas, consoante no artigo r da Constituição Federal, para que possam 

colaborar com os poderes públicos e demais Associações, Sindicatos, Federações Confederações, no 
sentido da solidariedade social e sua subordinação aos interesses nacionais e democráticos, e lera 
duração indeterminada. 

Panigralo único - Este Estatuto é a lei orgânica da Federação Nacional dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho, sendo que todas as Entidades e Sindicatos Filiados são obrigados a zelar pela 
sua aplica*, acatar e cumprir as decisões nele contidas. 

II - DA CONSTITUIÇÃO E DEVERES DA FEDERAÇÃO 

Ar1.2° - A Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho tem por 
inalidade: 

I - Coordenar, orientar e conduzir as reivindicações dos sindicatos, representando-os em nível 
acionai; 

II - Assistir e defender os Sindicatos de Técnicos em Segurança do Trabalho Organizadas, 
uando solicitado; 

III - Promover o desenvolvimento, o aprimoramento cultural, técnico e Político Sindical dos 
ices de Segurança do Trabalho abrangidos; 

IV - Representar os Técnicos em Segurança do Trabalho inorganizados cm Sindicatos. 

Art 3" - São prerrogativas da Federação: 
I - Representes no embien Federal, perante os Poderes Executivos, Legislativos e Judiciários, os 

resses gerais da categoria profissional, dos interesses individuais e coletivos de lodos os Técnicos 
e Segurança do Trabalho do pais e em particular das Entidades e Sindicatos Filiados; 

II - Celebrar Acordos, Convenções e Contratos Coletivos de Trabalho ou suscitar Dissídios 
otrtivos que abranjam a categoria representada, ou pade dela, nas bases não organizadas e em 

es de Sindicatos quando por estes solicitados ou quando o segmento emprogador representar base 
acionai ou interestadual

III 	
. 

- Promover a solidariedade entre a categoria, Entidades e Sindicatos Filiados e a defesa dos 
nreresses históricos dos Técnicos de Segurança do Trabalho, nas instituições privadas, públicas 

tas e indiretas; 

Rua tricas de Freiras, os, sala 207- Parada* Lucas -CEP n.eso-tro -Rio de Janeiro-11J 
fenalestPrenetertina.br-wwwlepaten 01.11  -1' 	32224199 

Estados Filiadas: AL.ACMECOO414-DF-ES-GOMIA-M11515-MG-PA-Pa-PE-Pp-11/*1415-110-11PMC-5P-SC-AC. 



Iii - DOS DIREITOS E DEVERES DE FILIAÇÃO A FENATEST 

Rua Lacas de freiras, 04 rala 107 -Parada de Luras 	Z1,250-410 -Ria de Janeira -RJ 
tenalesiterenatertarpabr -mino fanatest arg br-  Teia 3222-9399 

CRIY1 
ROPOR1 23.09i2otra 

Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do.. VA 

EnlIdada Sindical Repremen1011va da Galegada - Rase Tenilorial Nacional  
Fundada em IMOS/1992- Registro no MTWAESB sob nd 24.000.0484a/92 

FENATEST 	Código da Entidade Sindical n•Oosiartoom - CNPJ:MF 71.142.126/0001-130 

RI - Eleger ou designar representantes da categoria com aprovação do Conselho de 
Representantes; 

V - Colaborar corno Órgão Técnico e Consultivo no estudo e soluçá° dos problemas que se 
relacionam coma categoria representada, rio âmbito Federal, Estadual e Municipal; 

VI - Firmar Contratos para prestação de serviços jurídicos e outros de que se possa dispor. 
mediante retribuição em valores, em beneficio da classe; 

VII - Impetrar Mandado de Injanção e Mandado de Segurança Coletivo de interesse da 
categoria; 

VIII - Filiar-se â Confederação do grupo e outras Organizações Sindicais de interesse dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho, mediante aprovação do Conselho de Representantes, 

IX -colaborar como Estado na implementação de poliiicas e edite. voltadas a Segurança e 
Saúde dos Trabalhadores e â preservação do meio ambiente; 

X - Promover e apoiar a realização de Congressos Conferências, Seminários, Encontros dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho na jurisdição dos sindicatos e da Federação. 

Ari 4' - São deveres da FENATEST: 
I - Fomentar e incentivar a fundação de instiodções que venham beneficiar imediatamente a 

categoria; 

II - Fazer-se representar em Congressos, Seirdlakri05 eloU Encontros Sindicais de Interesse da 
Categoria; 

Iii - Prestar serviços de assistência jurídica e/ou administrativo em todas as instâncias, quando 
de interesse da categoria, atendendo a demandas formuladas por associados; 

IV - Promover sempre a harmonia social, a solidariedade e a união entre os sindicatos e 
entidades da categoria profissional, priorizando o incentivo a sindicalização; 

V - Tomar a iniciativa e sugerir aos poderes competentes a instituição, aprovação ou rejeição 
de leis ou quaisquer atos que envolvam os interesses da categoria e das entidades filiadas; 

VI - Emitir pareceres sobre projetos de qualquer natureza, que digam respeito direta ou 
indiretamente aos interesses da categoria, bem como representar na forma deste Estatuto, a quem de 
direito, contra as medidas que lhes sejam prejudiciais; 

VII - Estimular o desenvolvimento tecnológico, acompanhado da preservação da segurança e 
Saude dos traballudoms e a preservação do meio ambiente; 

VIII - Interagir perante as autoridades e poderes públicos, para participar na reformulação erou 
criação de legislação de interesse dos trabalhadores e da categoria; 

IX - Celebrar, conforme necessidade, convênios com entidades públicas Sou privadas para 
atendimento dos objetivos e finalidades da FENATEST. 

An. 5'- Sio condições para funcionamento da FENATEST: 
I - A observância da Legislação vigente aplirovel; 

- Manter em sua sede, registro de filiados da diretoria da FENATEST, com lodos os dados 
necessários; 

III - Regularização dos registros junto ao Munielpio, Estado de domicilio da sede jugdica, 
IV - Regularização das obrigações junto a Receita Federal c Ministério do Trabalho e 

Emprega. 
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A. 6 - A todos os Sindicatos de Técnicos de Segurança do Trabalho, com registro no MTE e 
'go sindicai na FENATEST e á CONFEDERAÇÃO que esta estiver filiado, assiste o direito de 
admitido como sécio. 

Parágrafo Primeiro- O pedido de filiação semi feito ao Presidente da FENATEST, por oficio 
do interessado de acordo com o que dispõe este Estatuto dou aprovação/reprovação se dará pela 
Diretoria Executiva. 

Parágrafo Segundo - No caso de ser recusada a filiação, caberá recurso ao Conselho de 
Representantes, que deverá julgar a decisão na primeira reunião deste, após o recurso apresentado. 

Art. V - Dividem-se os [comerei da FENATEST em: 
I - FUNDADORES: Todos os Sindicatos que tenham participado da Assembleia Geral da 

fundação da FENATEST: 

li - EFETIVOS - Todos os Sindicatos legalmente filiados a FENATEST, vinculado no 
código sindical do registro do MTE 

Art. g' - São direitos dos Sindicatos filiados a FENATEST: 
I - Tomar pane, votar e ser votado nas Reuniões do Conselho de Representantes, com direito a 

um voto por filiado; 
II - Usufruir dos serviços e atividades desenvolvidas pela FENATEST; 

- Solicitar o exame e pronunciamento da FENATEST, quando solicitado, pai -a assuntos ou 
iniciativas relevantes do interesse de seus representados; 

IV - Fazer-se representar em Congressos e Eventos realizados pela FENATEST; 

V - Requerer com número de Sindicatos filiados, superior a cinquenta por cento mais um. A 
convocação de Assembléia Geral Extraordinária, justificando por escrito a matéria de interesse, cujO 
pedido será oficializado ao Presidente da FENATEST. 

VI - Requerer, com número mínimo de I.I5 (um quinto) dos sindicatos filiados a convocação da 
Assembléia Geral EXIMOrdilraria; 

Parágrafo Primeiro: Os direitos conferidos pela FENATEST aos Sindicatos filiados são 
intnnsferivein 

Parágrafo Segundo: Perderá seus direitos o sindicato filiado que praticar ato lesivo de direito, 
ou contrário a este Estatuto, por decisão de assembleia do Conselho de Representantes; 

Persignar) Terceiro: Poderá o Sindicato filiado, dentro de dez dias apta a notificação do 
decidido no parágrafo segundo deste artigo, recorrer desta derisão. 

AK r - São deveres das Sindicatos Filiados: 
I - Participar das reuniões, acatar atos emanados da Diretoria Executiva e do Conselho de 

Representantes; 
II 	Informar Ér Federação o representante e o suplente do Conselho de Representantes da 

FENATEST e e delegado sindical; 
III - Fazer-se representar em todas as Remelões do Conselho de Representantes; 
IV - Enviar à FENATEST, dentro de 60 dias, a cópia da ata ingiram& de posse dos eleitos da 

Diretoria, Conselho Fiscal d membros indicados para o Conselho de Representantes e 
delegados sindical junto à Federação, bem como as renúncias e perdas de mandato dos indicados, e a 
atualização junto ao MIE. 
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V - Colaborar com a FENATEST, fornecendo-lhe todas as informações, esclarecimentos e 
elementos solicitados para o bom desempenho de seus encargos; 

VI - Responder subsidiaiiamente nas obrigações contraídas pela FENATEST quand nas 
forem decididas em Retmião da Diretoria, aprovadas pelo Conselho de Representantes. 

VII - Indicar formalmente o Delegado que representará o sindicato nas assembleias 
deliberativas do conselho de representantes. 

VIII - Terão direito a voto os associados com seus cédigos sindicais ativos, devidamente 
registrados no Ministério do Trabalho vinculado a esta federação, e a inexistência de deliberação 
excludente pelo conselho de representantes. 

CL 

I. NATF.ST  

IV - DA SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DE DIREITOS 

Art. Ir - Os sindicatos filiados estão sujeitos is penalidades de Advertência, Suspensão ou 
kliminaço do quadro social, observando-se o seguinte.. 

Panigrafo Primeiro: Serio advertidos os Sindicatos filiados que: 
I - Não comparecerem nas reuniões do conselho de representantes e não apresentarem 

justilicativa, 

II - Não enviarem à federação a documentação necessária prevista neste estatuto e nem 
preseniarem a justificativa; 

III - As penalidades de advertência serão aplicadas pela diretoria execufiva, 
Parágrafo Segunda: &Alo suspensos por um ano, a pedir da notificação, os direitos dos 

Sindicatos filiados que: 

I - Não comparecerem a duas reuniões consecutivas do Conselho de Representantes sem 
letivo justificado; 

11-Não cumprimento dos deveres dos sindicatos filiados previstos neste estatuto. 
Parágrafo Terceiro: Serão exeliddos os Sindicatos filiados que: 
I - Participarem de fundações e criações de outras Federações, sejam elas regionais, 

interestaduais ou nacionais; 

II - As penalidades de suspensão e/ou e eliminação serão requeridas pela Diretoria Executiva 
a Federação e deverão ser referendadas pelo Conselho de Representantes; 

- Deverá preceder a aplicação das penalidades, a notificação por escrito ao sindicato 
penalizado, que poderá aduzira sua defesa no prazo de 10 dias; 

IV: Não acatada pela diretoria executiva a defesa apresentada, esta deverá ser submetida ao 
conselho de representantes; 

Parágrafo Quarto: A readmissao do Sindicato a FENATEST dependera de declaração 
pressa da Diretoria Executiva, ad referendum do Conselho de Representantes, pelo voto da 

maioria do Conselho de Representantes; 

Parágrafo Quinto Assembleia geral especifica para tratar deste caso poderá ser solicitada 
por maioria do conselho de representantes. 

V - DAS ELEIÇÕES DA FEDERAÇÃO 

An. 1V- As eleições para os cargos da Diretoria Executiva, Vice-Presidências Regionais 
onselho Fiscal c Representação junto á Confederação e seus respectivos suplentes serio realizadas 

ultaneamente na forma previna neste Estatuto, por eSenitinie secreto. 
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Art. 12° - Prazos: 

I - As eleições a que se refere o artigo anterior serão realizadas no prazo mínimo de 30 (trinta) 
que antecederem ao término dos mandatos vigentes. 

- Convocação entre 70 e 30 dias antes do término do mandato anterior; 
RI - Indicação da Comissão Eleitoral entre 65 e 75 dias antes do término do mandato anterior; 
IV 	Publicação de Edital de convocaç5o entre 55 e 65 dias antes do término do mandato 

anterior; 

V - Assegurar c perlado mínimo de 15 dias corridos para 1.11SCriga CS de chapas. 

VI - DA ELEGIBILIDADE 

F.NATEST 

Art. 13° - São elegíveis todos os Técnicos de Segurança do Trabalho que pertencem â 
tegoria profissional, d.evidarnente comprovador  Mie preencham as condições estabelecidas neste 

Estatuto, que tenham mandato sindical na sua base e que não incorram em qualquer dos 
impedimentos nele expressos coa legislação em vigor. 

Parágrafo (Miem Seria permitida apenas uma reeleição consecutiva para qualquer dos cargos 
imitidos neste estatuiu. 

AM. 14' - É eleitor o r Delegado Titular indicado pelos Sindicatos filiados, ou seu substituto 
dal, quando da época de suas eleições, e que esteja oficialmente comunicado à FENATEST. 

VII - DO VOTO 

Mit 5° - O sigilo do voto será assegmado mediante as seguintes providências: 
I - Uso de cédula única comendo todas as chapas registradas; 
II - Isolamento do eleitor em cabine indevassável para o ato de votar, 
III - Verificação da autenticidade da cédula (mica, ti vista das rubricas dos membros da mesa 

eletora, serão considerados votos válidos a somatória dos votos das delegados sindicais que 
fetivamente votaram, excluídos os votos brancos e nulos; 

rv - Antes de depositar a cédula na uma, o eleitor deverá exibir a parle rubricada á mesa e aos 
soais, para que verifiquem, sem a tocar, se é a mesma que foi entregue; caso contrário, não será 
eila 

V - O emprego de uma uma que assegure a inviolabilidade do voto; 
VI - A FENATEST utilizara cr sistema de voto secreto par correspondência quando houver 

ricto de chapa única; 
VII 	No sistema de voto por conespondéncia, findo o prazo para registro de chapas, e 

vendo chapa única, a Comissão Eleitoral remeterá por via postai, em tempo hábil, Circular 
nforrnativa do pleito, acompanhada de dois envelopes de tamanhos diferentes, da cédula única de 
otação e de uma ficha de identificação do eleitor; 

VIII - Funcionará na sede da FENATEST urna mesa coletora de votos por correspondência, 
o 	'd der 	dê ti ás dem 's esas coletoras, sob cuja guarda ficará a uma destinada a 
encher as sobrecartas com declaração "FIM ELEITORAL SINDICAL"; 

IX- A mesa coletora será instalada 5 (cinco) dias após a remessa oficial do material referido e 
ionuà no horário normal de expediente da Federação; 

X Ao término dos trabalhos de cada dia, o Presidente da mesa coletora, juntamente com os 
Ratios, procederá ao fechamento da urna com a colocação de Eiras de papel gomado, rubricadas 
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os membros das mesas c fiscais e pelos mesmos assinados, com menção expressa do mimara de 
aos depositados, 

XI - A uma devidamente lacrada permanecerá na sede da Federação, em local seguro, ou em 
atro local indicado pela Comissào Eleitoral; 

XII - O descerramento da urna no dia da continuação da votação deverá ser feito na presença 
os Mestras e Fiscais, depois de verificado que a urna permaneceu inviolada; 

XIII - Encerrados os trabalhos de votação per correapondEncia, a uma será lacrada, fazendo 
arar a Ata final, da qual deverá constar referencia as Atas anteriores c o total do número de 
nvelopes recebidos. Em seguida, todo o material utilizado durante a votação será entregue ao 
residente da Comissão Eleitoral mediante recibo em local previamente definido. 

V111- DO REGISTRO DE CHAPAS 

Art. 16'- O prazo para registro de chapas será de 15 (quinze) dias, contados da data da 
ublicação do aviso resumido do Edital de Convocação das Eleições no Diário Oficial da União 

Parágrafo Primeiro - O registro de chapas for-se-á, na Secretaria da Federação, ou em local 
esignado no edital de convocação, a qual fornecerá recibo da documentação apresentada; 

Parágrafo Segundo - Os integrantes de uma chapa não poderão concorrer em mais de uma 
pa, 

Parágrafo Terceiro - Pare efeitos do disposto neste artigo manterá a Secretaria, durante o 
dedo para registro de chapas, expediente normal de no minimo oito (8) horas, devendo 
rmanecer na sede da Federação pessoa habilitada para atender os interessados, prestar informações 

oncementes ao processo eleitoral, receber documentação e fornecer o correspondente recibo; 
Parágrafo Quarto - O requerimento de registro de chapa será em 2 (duas) vias endereçado ao 

residente da Federação, assinado por qualquer dos candidatos que a integram, no qual será instruido 
formalizar cornos seguintes documentos: 

I - Ficha de qualificação do candidato e declaração de idoneidade assinada pelo próprio 
andidato, com firma reconhecida; 

I/ - Cópia dei Registro profissional de Técnico de Segurança do Trabalho, CTPS - Caleira de 
rabalho e Previdência Social ou Comprovação do exercício de prestação de serviços como Técnico 

Segurança do Trabalho, provada filiação em seu Sindicato com no mínimo 6 meses de filiação, e 
o mínimo 2 anos de exercicio da profissão de Técnico de Segurança. 

Art. 17' - Será recusado o registro da chapa que não apresentar o mimem total de candidatos 
cessado para composição da diretoria; 

Parágrafo primeiro - Vedficando-se irregularidade na documentação apresentada, o 
esidente da comissão eleitoral notificará a interessado para que promova a correção no prazo de 5 

dias úteis), sob pena de recusa de seu registro; 

Parágrafo segundo - Em se tratando de envio do voto pelos Correios, para efeito de prazo será 
onsiderada a data de pastagem. 

Art. IP° - Prazo de registro de chapas: 
Parágrafo Primeiro - Encerrando o prazo d 	gi rz d chapas, o Presidente da entidade 

evidenciará a imediata lavraram da Ata correspondente, consignando, em ordem numérica da 
'ção, todas as chapas e os nomes dos candidatos efetivos e suplentes; 

etAITC 
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Parágrafo Segundo - A Federação comunicará por escrito a empresa empregadora dos 
inscritos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o dia e hora do registro da candidatura do seu 

empregado; 

Parágrafo Terreiro - No prazo de setenta c duas (72) horas, o Presidente fará publicar relação 
ominai das chapas registradas, pelo mesmo meio de divulgação já utilizado para o Edital de 

Convocação da eleição, e declarará aberto o prazo de tres (3) dias para impugnação de candidaturas; 
Parágrafo Quarto - Ocorrendo renúncia formal de candidato após o registro da chapa, o 

sideme da federação afixará cópia desce pedido em quadro de aviso para conhecimento dos 
teressados; 

Parágrafo Quinto - A chapa de que fizeram parte candidatos renunciantes poder concorrer 
desde que os demais candidatos, entre efetivas e suplentes, bastem ao preenchimento de todos os 
cargos efetives e 2/3 dos suplentes; 

Parágrafo Sexto - No momento da inscrição, a federação deverá fornecer a cada chapa inscrita 
a relação dos delegados e suplentes de cada Estado aptos a votar; 

Parágrafo Sétimo - Será fornecido ao requerente do registro da chapa, comprovante do 
mo, no ato de inscrição, 

IX - DA COMISSÃO ELEITORAL E DE RECURSOS 

Art. I -A Comissão Eleitoral de que trata o Migo anterior deste estatuto, será composta 
pelo Presidente da FENATEST juntamente com 2 (dois) representes de cada uma das chapas que 
°ocorrem ao pleito, escolherão um Presidente, uni Mesário e uni fiscal de mesa, de comprovada 
doneidade moral, pertencentes a urna outra categoria sindical, para campo a mesa coletora e 
puradora de votação; 

Parágrafo Mica - Em se tratando de chapa (mica, o Presidente da FENATEST, ainda em 
verdeio, nomeará urna Comissão Eleitoral composta de 3 (três) membros sendo um Presidente, um 
cério e um Fiscal de mesa, para comporem a mesa coletora e apmadora de votos, sendo de 

omprovada idoneidade moral, e não pertença a Diretoria da FENATEST, cujo mandato se finda, e 
que pertença á outra categoria sindical. 

X - DA IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURAS 

ZO° — A solicitação de impugnação deverá versar sobre as causas de inelegibilidade 
vistas neste Estatuto. Será proposta através de requerimento fundamentado dirigido ao Presidente 
comissão eleitoral, entregue contra recibo na Secretaria da FENATEST, podendo ser requerida 

ar qualquer interessado, 

Parágrafo Primeiro - O prazo para impugnação de Candidataria é de 48 (quarenta e oito) 
oras a partir da publicação da relação nominal das chapas registradas; 

Parágrafo Segundo - Cientificado oficialmente pelo Presidente da Comissão Eleitoral, a 
pa impugnada terá quarenta e oito (98) horas para apresentar contrarrazões ou sanar as 
gularidades; 

Parágrafo Terneiro - A Comissão eleitoral terá o prazo de vinte e quatro (24) horas para 
aliá-las e deferi-las ou indeferi-las; 

Parágrafo Quarto - O Presidente da Comissão Eleitoral informará a decisão às partes 
eressadas. 

XI - DA MESA COLETORA E APURADORA DE VOTOS 
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Art. 21" - A mesa coletora e apurados° de votos será nomeada pela comissão eleitoral e 
composta por quatro (4) membros sendo uni presidente, um mesada, titular e Uni substituto c um 
REMI/Ma. 

Parágrafo Primeiro - Não poderão ser nomeados membros da mesa coletam e aparadora os 
candidatos seus cônjuges e parentes, ainda que por afinidade, até o segundo mau, inclusive; 

Parágrafo Segundo - Os mesários substituirão o Presidente da mesa coletora, se necessário de 
odo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, 

Parágrafo Terceiro - Todos os membros da mesa coletora, acusadora deverão estar presentes 
ao ato de abertura e de encerramento da votação, salvo motivo de força maior; 

Parágrafo Quarto - Caso o PreAdente da Mesa Coletora e Aparadora, tenha que se ausentar, 
sumirá o Mesário o cargo de Presidente, o Fiscal de mesa assumirá a de Mesário, e dentre as 

oas presentes, erou observadores, designará um para exercer o cargo de Fiscal de Mesa, para 
completar a mesa, para que não haja interrupção dos trabalhos eleitorais, respeitando os 

pedimentos do artigo anterior; 

Parágrafo Quinto - Caso haja ausência coletiva dos mesários, o Presidente da Mesa Coletora 
e Apurada de Votos designará entre os presentes seus substitutos, podendo ser qualquer um dos 
presentes, exceto os candidatos, 

Parágrafo Sexto - A apuração dos votos será feita pela mesa coletora e aparadora 
mediatamente após o encerramento da votação; 

Parágrafo Sétimo — Na contagem das cédulas da urna, a Comissão da Mesa Coletora e 
Aparadora verificará se o seu número coincide com o da lista de votantes; 

Parágrafo Oitavo - Suo número de cédulas for igual ou inferior ao de votamos que assinaram 
a respectiva lista, far-se-á a apuração, se for superior, não se fará a apuração e será cancelada a 
leição, devendo ser mareada nova data para À realização da mesma dentro do prazo de 30 dás. 

Art. 2r - Finda a apuração., o Presidente da Mesa aparadora proclamará eleita a chapa que 
Uives na primeira votação, maioria simples de votos em relação ao total dos que votaram, 
plicando-se o mesmo critério nas votações seguintes, e fará lavrar Ata dos trabalhos eleitorais. 

Parágrafo Primeiro - A Ata menciOnará obrigatoriamente: 
I - Dia e hora da abertura e do encerrament0 dos trabalhos; 
II - Local ou locais em que funcionaram as mesas coletoras com os nomes dos respectivos 

o mponentes
III 	

; 

- Resultado da urna apurada, especificando-se o número de votantes, sabre cartas, cédulas 
paradas, votos atribuídos a cada chapa registrada votos em branco e votos nulos; 

IV - Número total de eleitores com direito a votos e que votararn; 
V - Resultado irtral da apuração, 	

I VI - Proclamação dos eleitos. 
Parágrafo Segundo - A Ata geral da apuração ser é assinada pelo Presidente, demais membros 

esa e Comissão Eleitoral. 

Parágrafo Terceiro - A fim de assegurar eventual recontagem de votos, as cédulas apuradas 
anecerão sob a guarda do Presidente da mesa aparadora até a proclamação final do resultado da 

Art. 23° -A Diretoria da FENATEST será constituida de Titulares suplentes eleitos pelos 
alegados do conselho de representantes, com mandato de quatro (4) anos, PERMITIDAS APENAS 

1MA ÚNICA REELEIÇÃO para lodosos cargos exercidos pelos seguintes órgãos: 
I - Diretoria Executivo total de sete membros titulares e sete suplentes; 
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li - Urna Vicc-Presidáncia pancada Região do Brasil; 
- Conselho Fiscal e Suplente: três titulares e três suplentes. 

Art. 24' - Em caso de suspensão do pleito, realizar-se-ão novas ele/Age% no prazo de 30 (trinta) 
, limitada a eleição ás chapas em questão. 

Parágrafo Enke - Se expirado o mandato da Diretoria, em qualquer hipótese esta continuará 
te a realização de novo pleito e posse dos eleitos. 

XII- DA NULIDADE 

Art. 25' - Será anulada a eleição quando;  mediante recurso ao Presidente da Comissão, 
ormalizado nos termos deste Estatuto, ficar comprovado: 

I - Que foi realizada em dia, hora e local diverso dos designados no edital de convocação ou 
errada a coleta de votos em desacordo com o preceituado neste Estatuto; 

II - Que foi realizada ou apurada perante mesa eleitoral não constituída de acordo com o 
dabelecido neste Estatuto; 

Que foi preterida qualquer formalidade essencial AnebeleCida neste Estatuto, de forma a 
usar arejado irreparável a qualquer das chapas concorrentes; 

- Que não foi cumprido qualquer dos prazos essenciais estabelecidos neste Estatuto; 
V - Ocorrência de vicio ou fraude que, comprovadamente, comprometa sua legitimidade, 

mportando prejuizo a qualquer =didata ou chapa concorrente. 
VI - Anuladas as eleições. serão convocadas outras para dentas de 30 (trinta) dias, a contar da 

ublicação do despacho anulai:6de, 

XIII - DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 26'- Ao Presidente da Entidade Sindical incumbe zelar para que se mantenha organizado 
processo eleitoral, sendo constituída a guarda em local reservado dos documentos originais, 
nforme abaixo. São peças essenciais do processo eleitoral: 

- Edital c folha do jornal que publicou o aviso resumido da convocação da eleição; 
II - Cópias dos requerimentos de registro de chapas e as respectivas fichas de qualificação 

dividual dos candidatos e demais documentos de identificação; 
III - Exemplar do jornal que publicou a relação nominal das chapas registradas; 
IV - Cópias dos expedientes relativos à composição da mesa eleitoral; 
V - Relação dos Delegados em condições de votar, 
VI - Documentos de qualificação dos Delegados Representantes e de credenciamento do 

el gado Eleitor; 
VII - Lista de votação; 
VIII. Atas das sessdes eleitorais de votação e de apuração dos votos; 
IX - Exemplar da cédula única de votação; 
X - Cópias das impugnações e dos recursos e respectivas conearrazdes, quando houver; 
XI - Terno de posse. 

- RECURSOS - DO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 

Ari- 27' - O prazo para Interposição de recurso será de cinco (5) dias, contados data da 
ação do pleito 
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Parágraf0 Primeiro .• OS reettriaS serão interpostos por qualquer dos delegados ou membro do 
Conselho de Representantes efetivos dos Sindicatos filiados e em condições de votar. 

Parágrafo Segundo - O recurso e os documentos de prova que lhe forem anexados serão 
apresentados em duas vias centra recibo, na Secretaria da Federação ou em outro local designado e 
untado os originais à primeira via do Processo Eleitoral. A segunda via do recurso e dos documentos 
que o acompanham sura entregue, também contra recibo, em 24 horas, ao recorrido, que terá prazo 
de 5 (cinco) dias para oferecer contrarrazdes. 

Parágrafo Terceira •- Não interposto recurso, o processo eleitoral será arquivado na Secretaria 
a Federação ou em outro local designado pelo Presidente da FENATEST. 

Parágrafo Quarto - O recurso não suspenderá a posse dos eleitos, salvo se provido e 
comunicado oficialmente judicial á entidade amos da posse. 

Parágrafo Quinto - Findo o presa estipulado, recebidas ou não as contrarrazões do recorrido, 
Presidente FENATEST, nu prazo improrrogável de cinco (5) dias prestará as informações que lhe 

competir e encaminhará o Processo Eleitoral, acompanhado do recurso e eus ape s auto .dad 
competente prevista neste Estatuto. 

Parágrafo Sexto - Se ei recurso versar sobre inelegibilidade de candidato eleito, o provimento 
ao implicará na suspensão da posse dos demais, exceto se o número destes, incluidos os Suplentes, 

não for suficiente para o preenchimento de todos os cargos efetivos. 

An. 28' - A Federação deverá comunicar por escrito, â empresa, no prazo de 48 horas, a 
Icição, bem como a posse do empregado, divulgando no Diário Oficial da União os nomes dos 
mpossades. 

Art. 29' - São condições para o exercício do direito do voto, quer nas eleições, quer sãs 
uniões Ordinárias ou Extraordinárias da Diretoria erou do Conselho de Representantes da 
eração ou nas Assembleias da FENATEST, 

I - Estar e da co as uh 'paçaes financeiras junto à FENATEST; e estar regularizado junto 
54TE até a data da publicação do Edital de Convocação da Eleição; 

Fazer represeniar o Sindicato na forma deste Estatuto; 
III - Estar m goza de seus direitos como Diretor na forma deste Estatuto. 

XV - DA DIRETORIA DA FENATEST 

Art.30" - Dos Vices-Presidentes regionais e Suplentes 

Par:insere Primeiro - Os Vice-Presidentes Regionais e seus suplentes serão eleitos no mesmo 
de eleição da FENATEST, sendo um titular e um suplente, eleitos e pertencentes a cada uma das 

alões geopolitica e administrativa do Pais, compreendendo as regiões Norte, Nordeste. Centro-
ste, Sudeste e Sul. 

Parágrafo Segundo - Os Vice-Presidentes Regionais e respectivos Suplentes 
brigatoriarnente deverão pertencer á respecfive região qu res'd 	f condo restrita â sua 
dministração às regiões em que forem eleitos, inclusive não lhe cabendo a suplência diretiva. 

Art. 31° - A Diretoria da FENATEST será constituída de Titulares e Suplentes eleitos com 
dato de quatro (9) anos, exercida pelos seguintes arulos: 

I - Conselho de Representantes (funções especificadas nos arts.33 e 34) 
- Diretoria Executiva e Suplência (funções especificadas no art 34 á 42) 

II - Vice-Presidéncias Regionais e Suplência (funções especificadas no art.49) 
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- Conselho Fiscal e Suplência (isenções especificadas nos ans. anile 45 parágrafo 

Panigrafa Primeiro - DIRETORIA EXECUTIVA feri 36) 
I Diretor Presidente (funções eSpeCitiCatlas no art. 35
Ii 

	) 
- Diretor 1° Vice-Presidente (funções especificadas no r, 37) 

II - Diretor I° Secretário Geral (funções especifi  vls  no art 38) 
IV - Diretor 2° Secretàio Geral (funções especificadas art. 39) 
V - Diretor "tesoureiro (funções especificadas no art. 40 inciso VII) 
VI - Diretor 2° Tesoureiro (funções especificadas no art. 41) 
VII - Diretor Executivo (funções especificadas no an. 42) 
VIII - Diretor Executivo I° Suplente 
IX - Diretor Executivo 2° Suplente 
X - Diretor Executivo O Suplente 
XI - Diretor Executivo 4° Suplente 
XII - Diretor Executivo 5° Suplente 
XIII - Diretor Executivo 6° Suplente 
XIV - Diretor Executivo 7°  Suplente 
Panigrafo Segundo 	Os suplentes de Diretor Executivo substituirão os titulares nas 
vacâncias dos cargos dos respectivos titulares na ordem progressiva desta lista, com 
aprovação registrada em assembléia do Conselho de representantes. 

Parág.Terceiro VICE-PRESIDÊNCIAS REGIONAIS (Funções especificadas no art.44) 
DiretorVice-Presidente da Região 

II - Diretor Vice-Presidente da Região Norte 
UI -Diretor Vice-Presidente da Região Centre-Oeste 
IV Diretor Vice-Presidente da Região Sudeste 
V - Diretor Vice-Presidente da Região Sul 

Parágrafo Quarto — VICE-PRESIDÊNCIAS REGIONAIS SUPLENTES (Fruições 
especificadas no art.44) 

I - Diretor Vice-Presidente da Região Nordeste — Suplente 
II - Diretor Vice-Presidente da Região Norte - Suplente 
III — Dir. Vice-Presidente da Reg. Centro-Oeste — Suplente 
IV - Diretor Vice-Presidente da Região Sudeste — Suplente 
V - Diretor Vice-Presidente da Região Sul Suplente 

Parágrafo Quinto - Os suplentes de vice-presidentes regionais substituirão os titulares nas 
cindas dos cargos dos respectivos Titulares. 

Parágrafo Sexto - CONSELHO FISCAL (funções especificadas no art. 45) 
O Conselho Fiscal será constituído de rés membros efetivos c três Suplentes, eleitos no 

esmo processo eleitoral. 
- Conselho Fiscal Titular 

II - Conselho CAD Titular 
III - Conselho Fiscal Titular 
IV - Conselho Fiscal Suplente 

V - Conselho Fiscal Suplente 
V/ - Conselho Fiscal Suplente 
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Parágrafo Sétimo - Os suplentes de Conselho Fiscal substituirao os titulares nas vaaincias 
os cargos na ordem progressiva da lista. 

Art. 32' - Os Delegados Representantes da FENATEST Federação Nacional dos Técnicos de 
egurança do Trabalho, junto à Confederação, serão compostos em número de um titular e um 
plente. 

XVI -DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 

Art. 33' - O Conselho de Representantes é constitui& pelos Presidentes dos Sindicatos 
Mados eleitos na forma legal em suas bases tenito "s ou a q m ele d 'par, sendo um órgão 
eliberativo e soberano da FENATEST, competindo-lhe: 

Parágrafo Primeiro - Traçar normas á fiel execução dos encargos previstos neste Estatuto e 
na legislação vigente. 

Parágrafo Segundo - Cada Sindicato filiado terá seu Presidente como Membro do Conselho 
e Represencenes, ou a quem ele designar; 

Parágrafo Terceiro - As Reuniões de Diretoria c do Conselho de Representantes serão em 

êo
ocal a ser designados pelo Presidente; terão lugar em primeira convocação, com maioria absoluta, 
l total de filiados, em segunda convocação com a presença mínima de um terço (1/3) do total de 
lados, e em terceira convocação, com qualquer número de Delegados presentes em condições de 
to. 

XVII - COMPETE AO CONSELHO DE REPRESENTANTES 

Art. 34° - Aos integrantes do Conselho de Representantes ê soberano 	s mblea geral, 
campeie nos termos deste EslaMtor 

I - Propor, em qualquer tempo, as medidas de ordem econômica ou moral que considerar 
saras £3 boa administração da FENATEST, podendo, para tal fim, solicitar da Diretoria 

executiva exutiva as informações e os documentos da Secretária e Tesouraria, 

. 	II - Deliberar sobre a aplicação do Património da Federação; 
El - Julgares recursos especificos de sua alçada; 
IV - Deliberar sobre questões referentes a Dissidios, Convenções Coletivas de Trabalho e 

ordos, na conformidade das Leis vigentes e deste Estatuto; 
V - Aplicar as penalidades de eliminação observando o disposto deste Estatuto; 
VI - Decidir sobre os demais assuntos de sua competência; 
VII - Apreciar e votar a Previsão Orçamentária anual, Relatório Anual da ~Oda, Aprovação 

danço do Exercício Financeiro e Balanço Patrimonial; 
VIII - Aplicar as penalidades de sua competência previstas neste Estatuto; 
IX - Apreciar os recamos nele dirigidos; 

X - Estabelecer bases para o fortalecimento do Sindicalismo e da luta dos trabalhadores. 

XVIII - COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Ara 3r- Ao Diretor Presidente compete: 
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- Representas a FENATEST perante Poderes Pahlicon e as Autoridades Executivas, 
nistradva Legislativas e Judiciárias e ande se fisnr neceSStia sua presença, pode d dd gar 
s; 

- Convocar e presidir as sessões da Diretoria Executiva e do Conselho de Representantes, 
com direito ao voto de minerva; 

III - Assinas as Atas, o Orçamento Anual e todos os pagamentos, bem como rubricar os livros 
da Secretária e Tesouraria; 

IV - Ordenas as despesas autorizadas e assinar cheques e contas a pagas, exclusiva e 
onjuntamente com o Diretor Tesoureiro Com limites eslebeleCidos per procedimento, estabelecidos 

O conselho de Presidentes e plano de previsão orçamentária; 
V - Organizas o quadro de pessoal conta fixação dos respectivos vencimento; de autonomia; 
VI - Dar posse aos, aos membros da Diretoria Executiva, Vice-Presidência, Conselho Fiscal e 

gados Representantes da FENATEST junto à Confederação, Vice-Presidentes Regionais e aos 
mponenas de comissões e secretarias; 

VII - Convocai os Suplentes da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Representantes 
vendo se fizerem necessãrias, pela forma prevista neste Estatuto; 

VIII - Superintender todos os negócios da Federação e bem coordenar toda a administração de 
ederação; 

IX - Assinar a correspondência privativa do seu cargo; 
X - Desempenhar e cargo para o qual foi eleito em que ardia sido investido; 
XI Cumprir o pmsente Estatuto; 

XII - Convocar as eleições c determinar as providências que se fizerem necessaias ao 
cessamento do pleito, que são de sua exclusiva responsabilidade, pelo qual baixará inanições c 

anuas, bem como dos representantes regionais, Delegados e Diretores das sub sedes e dar-lhes 
se, respeitando em tudo a Lei e este Estatuto; 

XIII - Promoves anualmente no mhtimo uma reunião do Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, 
sembléia do Conselho de Representantes. 

XIV - Promover a cada quatro anos tuna convenção com toda a Diretoria, incluído o conselho 
representantes. 

XV — Promover a cada quatro anos um Congresso Nacional cum a categoria dos Técnicos de 
usança. 

Art. 36°— À Diretoria Executiva compete: 

I - Dirigir e FENATEST de acordo com seus Estatutos, administrar o Patrimônio Social e 
omover o bem 'geral dos filiados da categoria repreSentaiitr, 

II - Elaborar os regimentos internas necessários subordinados aos Estatutos, bem corno a 
ica sindical a ser seguida pela FENATEST; 

III - Cumprir e fazer cumpris as leis era vigor, hem como o Estatuto, regimentos e resoluções 
sopras das Assembléias Gerais Reuniões do Conselho de Representantes; 

IV - Aplicar as penalidades previstas no Estatuto; 

V - Propor a Reunião do Conselho de Representantes, a remuneração dos membros da 
ireioda; 

VI - Oferecer apreciação ao Conselho de Representantes is relatório de suas atividades, 
Perante ao exercido anterior, assim como o Balanço Patrimonial e a Previsão Orçarnenaiia, com o 
arecer do Conselho Fiscal nos termos da Legislação ens vigor, 
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Vil - Nomear comissões técnicas e de estudos entre os integrasses da categoria, principalmente 
que se referem às revisões das normas regulamentadoras, portarias e das demais regislações 

eferentes os áreas da segurança e saúde no trabalho e meio ambiente; 
VIII - A Diretoria Executiva reunir-se-á ordinariamente urna vez ao ano, com a presença de 

ioda absoluta de seus componentes e extraordinariamente quando assim exigir, para reatar de 
untos de alta retevencia; 

Dá - Constituir mandatários, na forma da legislação cru vigor; 
X - Criar Delegacias nos Estados da federação quando julgar oportuno e elaborar o regimento 

temo desses órgãos e nomear os Delegadas Regionais. 
XI - Instituir Secretarias com atdbuições especificas de acordo com as necessidades, validadas 

Conselho de representantes. 

Art. 37°  - Ao Diretor Vice-Presidente compete: 
I - Substituir o Presidente nos seus impedimentos ato voluntário ou caráter definitivo; 
II - Colaborar com harmonia com o Diretor Presidente e demais membros da Diretoria 

cernira, Vice-Presidências c Secretários Regionais em todos os assuntos administrativos da 
delação, agindo em consonância com o Presidente; 

III - Auxiliar o Presidente na execução de suas tarefas, inteirando-se de todos Os 
ontecimentos da FENATEST; 

IV - Executar as funções c atividades que lhe forem atribuidas. 

An. NP -Ao Diretor Secretário Geral tempere: 
I - Sem prejulzo de suas atribuições, substituir o vice-presidente em todos os seus 

nspedhnentos legais; 
II - Redigir ou mandar redigir e ler as Atas das Reuniões de Diretoria, fazendo o mesmo quanto 
expedientes nas Reuniões de Diretoria, das AssemblOas Gerais ou do Conselho de 

epreSentenles, observando-se, quanto a este último as restrições previstas neste Estatuto; 
III - Preparar a correspondência de expediente da FENATEST, bem corno organizar os 

recessos de interessada FENATEST; 
IV - Ter sob sua guarda O arquivo da FENATEST; 
V - Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Secretarias 
VI Executar outras funções e atividades que lhe forem atribuidas. 

ArL 	Ao Diretor 2' Secretário Geral que na área de sua jurisdição juntamente com 
diretores, quando houver, será responsável pela politica e atividade da FENATEST, compete: 

I - Sem prejuiro de suas atribuições, substituir o Secretário Gera] em seus impedimentos legais; 
II -Auxiliei- e colaborar com o Secretário Geral, executando medidas que lhe sejam alribuidas; 
III - Organizar, em articulação com ergaos técnicos da Entidade o Plano de Serviços 

tatistioas que visem a assegurar elementos informativos sobre assuntos de interesse da categoria 
m nível nacional, submetendo-o à aprovação da Diretoria; 

IV - Exercer outras atividades quando solicitado pelo Presidente. 

Art. 40°- Ao Diretor Tesoureiro compete: 

I - Ter sob sua guarda e responsabilidade os valores da FENATEST, responsabilizando-se pela 
ntabilidade da Federação: 
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Adorar meios c providências necessárias pare impedir a corrosão e deterioração Financeira 
FENATEST, da arrecadação e recebimento de numerário e de contribuição de qualquer natureza, 
hisive doações c legados; 

III - Realizar as pagamentos autorizados de acordo com o Presidente; 
IV - Apresentar no Conselho Fiscal, os Balanceies Bimestrais e um Balanço Anual; 
V - Assinará com o Presidente os cheques e efetuará os pagamentos e recebimentos 

orizad os; 

V1- Dirigir a Escrituração Contábil e Financeira; 
VII Será substituido peto 21_ Diretor Tesoureiro- 

Art. ar Ao Diretor 2' Tesoureiro )11nlamente earn outros diretores, quando houver, será 
usável pela politica e atividade da PENATEST, compele: 

- Sem prejuizo de suas atribuições, substitui/ o Diretor Tesoureiro em seus impedimentos 

II 
egaisi 

- Auxiliar o Diretor Tesoureiro, atendendo e executando medidas que lhe sejam atribuidas; 
III - Organizar c Supervisionar o serviço de Cadastro Financeiro; 
IV - Exercer outras atividades quando solicitado pelo Presidente. 

Art. 421- Compete ao Diretor Executivo: 
/ - Substituir o Diretor?' Tesoureiro em seus impedimentos legais; 
R - Coordenar, orientar e desenvolver programa de educação Sindical visando ao 
içoamento das lideranças Sindicais; 
III 	Planejar e programar o desenvolvimento de projetos relativos à formação de recursos 

anos na área Sindical; 
IV - Adotar normas e critérios para t3 aprimoramento dos Cursos de Orientação Sindical; 
V - Planejar o Quadra de Professores e orientá-los observando a indispensável seleção, tendo 

vista a necessidade de manter-se em escala ascensional a qualidade prática dos Cursos de 
rientação Sindical; 

VI - Coordenar e orientar a execução de trabalhos especializados em Assuntos de Educação 
indicai e Administração Escolar, inclusive Cursos e Pós-Cgaduação; 

VII - Analisar e avaliar os projetos especificas propondo Medidas práticas e objetivas para 
Mbar rendimento e aproveitamento dos Cursos; 

VIII - Orientar e Supervisionar os serviços de biblioteca, providenciado verbas para compra de 
orces e obras especificas de interesse da Federação, bem como sua organização, para bem atender ás 

uisas realimdas pelos participantes de cursos e seus professores; 
IX - Apresentar Relatório Anual à Diretoria. 

Art. - 43' Compete ás Secretarias e ou Comissões de Trabalho 
- Zelar pela conservação dos bens moveis e imóveis da FENATEST e ter sempre sob sua 
o Inventário dos bens penencentes ao Património; 

- Organizar as tomadas de preços de todos os materiais necessários ao bom desempenho das 
idades da Entidade; 

111 - Promover a devida retificação quando houver contradiçã.o entre a relação panimonial e a 
onipotente rubrica da contabilidade; 

IV - Manter estreito entendimento com o Tesoureira visando a manter atualizado o Lnveriterio 
os bens móveis e imóveis da FENATEST, inclusive renda quando foro caso; 
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V - Coordenar e Supervisionar as ações desenvolvidas nas áreas do Trabalho e Previdência, 
m como desenvolver ações junto aos demais órgãos da Federação, objetivando a obtenção de 
Mores resultados para o sistema Sindical Brasileiro; 

VI - Supervisionar, participar e acompanhar as proposições de representação a serem 
caminhadas ás Autoridades competentes, evitando que sua redação fim ou conflito com a lei; 

VII - Sugerir à Diretoria, quando for o caso, o envio de minutas ou exposições às Autoridades 
muar-num, de anteprojetos referentes a matérias de interesse dos Técnicos de Segurança do 

rebarbo de todo e pais e dos Sindicatos filiados; 

VIII - Coordenar e Supervisionar as ações desenvolvidas na área da promoção social da 
ederação, objetivando a obtenção de melhores resultados para o sistema da promoção Social no 

IX - Realizar estudes sobra matérias relacionadas com a Promoção Social; 
X Supervisionar e Coordenara execução de projetos sociais dentro da FENATEST. 

Art AC- vice-Presidências Regionais 
As Vice-Presidências Regionais da Federação são COnalitilidaS conforme as regiões 

eopoliticas e Administrativas do Brasil, assim compreendidas: Região Nordeste, Região Norte. 
egião Centro-Oeste, Região Sudeste e Região Sul, conforme este Estatuto, vinculado â sua 
Maneie, competindo-lhest 

I - Representar a FENATEST em Eventos, Congressos, Seminânos, etc, e ações, de natureza 
ndical, Trabalhista e assuntos relacionados â Segurança e Saúde no Trabalho e Meio Ambiente, 

ue venham ocorrer em sua jurisdição, apresentando relatório à Diretoria. 
II - Intoregir, colaborar, dar assistência e orientações aos Sindicatos filiados á FENATEST na 

pião de sua jurisdição, na promoção de Eventos, Cursos, Mobilivações, Campanhas de 
mdicalização, nos acordos Sou Convenções Coletivas nas Comissões de Estudos e Trabalhos na 

de Segurança e Saúde no Trabalho e Meio Ambiente. 
III - Coordenar e Organizar Seminários, Cursos Congressos, Reuniões c atividades Educavas 

rogramadas e meti  adi pela FENATEST e por seus filiados. 

IV - Coordenar, Supervisionar e Orientar as atividades desenvolvidas na sua área de atuação, 
recamando Relatório à Diretoria 

V - Manter estreito entendimento com os Presidentes e Diretores dos Sindicatos filiados à 
ENATEST, visando a uma melhor integração, união e organização de classe nas Regiões 
%molificas e Administrativas do pais. 

VI - Aproximar e manter bom relacionamento com outras entidades de casses Federações, 
odientos, principalmente àquelas do Plano do Sistema Confederativo e Associações, bem como 
to às fundações, instituições e entidades que tenham interface com a Segurança e Saúde no 

ebalho e Meio Ambiente, das Regiões Geopollticas e Administrativas de sua jurisdição, 
pando de suas atividades e ações Educacionais, Culturais, Sindicais, trabalhista e 
Maiorias. Informar e relatar posteriormente à Presidência sobre esses trabalhos o ações. 
VII - Com as demais funções complementares, especificamente delegadas pelo Presidente, 

ipre em conformidade com o art. 35 c seus incisos. 

XIX - CONSELHO FISCAL 

   

Art. 45° -Compete ao Conselho Fiscal: 
I - Das parecer sobre a Proporia Orçamentária
li 	

; 
- Emitir parecer sobre os Balanços Financeiros e Suplementação de verbas; 
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Reunir-se, Ordinariamente uma vez ao ano, ou em caso de Convocação Extraordinreia. 
cumprir o disposto neste artigo; 

IV - Opinar, previamente, sobre despesas extraordinárias não previstas no Orçamento; 
V - O mandato do Conselho Fiscal tem sua competência limitada à fiscalização da gestão 
eira da Federação, correspondere ao mandato da Diretoria; 
VII - As reuniões do Conselho Fiscal serão presididas pelo membro escolhido para seu 

'residente, dentre seus componentes, devendo se reunir no minimo uma vez por ano, cabendo reá 
residente da Federação proporcionar as condições para as reuniões ordinárias e extraOrdinEriaa 

VIII - Aos membros do Conselho Fiscal é vedado a ocupação de qualquer outro cargo dentro 
a Federação. 

XX DA PERDA DO MANDATO 

Art. 46° - Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal perderão o mandato nos seguintes 

I - Malversação ou dilapidação do Património Federativo, devidamente comprovado; 
II - Grave violação deste Estatuto; 
Ul - Abandono volunterio do cargo. 

Parágrafo Primeiro - A perda do Mandato será declarada pela Diretoria Executiva, ad 
ejetar:dum do Conselho de Representantes; 

Parágrafo Segundo - Toda suspensão ou destituição de cargo será precedida de notificação 
rue assegure ao interessado pleno direito da ampla defesa e do contraditório, cabendo recurso na 
'cima deste Estatuto e da lei vigente. 

XXI - DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art.47°- A convocação dos Suplentes compete ao Presidente da Federação. 

ArL 48' - Havendo Remincia, Destituição, Suspensão ou Licença de qualquer membro da 
'retoda, assumirá o cargo vago, o substituto legal, previsto neste Estatuto, obedecendo à ordem da 
regem de composição da chapa 	registrada nas atas de eleição e posse. 

Parágrafo Primeiro- Para ocupar o cargo vago, será convocado o suplente na ordem de sua 
recreação na chapa em que tenha sido eleito. 

Parágrafo Segundo- O Suplente convocado ocupará o cargo até o término da Licença ou 
ensão, ou quando a convocação se der por motivo de Renúncia, Falecimento ou Destituição. 
Parágrafo Terceiro - As Renúncias serão comunicadas por escrito, ao Presidente da 

'derriçai". 
Parágrafo Quarto - Em se tratando de Renúncia do Presidente da Federação, será notificado o 

bsdture legal, polo resignatereo, o qual dentro de 15 (quinze) dias convocará a Diretoria 
~rendo o ocorrido, que tomará as providências necessárias, de acordo com este Estatuto e a 
gislação vigente. 

Parágrafo Quinto - Esgotada a lista de suplente; a Diretoria continuará funcionando, desde 
ao esteja em exercício a maioria de seus membros. 

Art. 49 Considerar-se-á abandono de cargo o não comparecimento dos respectivos membros 
3 (mói) Reuniões consecutivas da Diretoria, do Conselho Fiscal ou do Conselho de Representantes, 
Iro se devidamente justificado. 
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XXII - DAS FONTES DE RECEITAS E CUSTEIOS 

Art. SOA As despesas de estadia e Alimentação dos Membros do Conselho de Representantes, 
moria Executiva e Membros do Conselho Fiscal, quando convocados para exercerem suas 
ções, serão pago pela Federação, estando em dia com as Obrigações Estatutárias. 

Parágrafo Primeiro - Para o exercido do mandato de Presidente, ou outro cargo da Diretoria 
ecutiva que se fintem necessário, o pró-labore será aprovado pela Diretoria, inclusive ajuda de 
to para viagens a serviço da entidade, e os respectivos reajustes anuais; ratificando em assembléia 

o Conselho de Representes por proposta do presidente. 
Parágrafo Segundo - As fontes de re bas são entendidas como: Contribuição Sindical, 

ações, Aplicações Bancárias, Parcerias e outras fontes de receitas estabelecidos pela Constituição 
e era/ do Brasil Sou Legislação Trabalhista. 

XXIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ar1.51° Da revisão do Estatuto da FENATEST: O presente Estatuto, somente poderá ser 
Miado e revisado, apôs a vigéncia de dois anos consecutivos, em Assembléia do Conselho de 
epresentantes, convocado para esse Em, estando presentes no mlnimo 2/3 (dois terços) de seus 

mbros, no pleno gozo de seus direitos federativos. 
Parágrafo Primeiro - A dissolução desta FEDERAÇÃO com o quôrurn de 2/3 dos 
lados ativos, ou por decisão judicial, seu patrimônio •será destinado na proporção da 

atribuição de cada base dos associados ativos nos últimos 5 anos. 

BrdSilia, 29 de Outubro de 2015 
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