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SINDICATO NACIONAL DOS(AS) SERVIDORES(AS) FEDERAIS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

SINASEFE – Seção Mato Grosso 

 

SEÇÃO SINDICAL DOS(AS) SERVIDORES(AS) FEDERAIS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ, 
BELA VISTA, BARRA DO GARÇAS, CAMPO NOVO DO PARECIS, CONFRESA, 
CUIABÁ- OCTAYDE JORGE DA SILVA, JUÍNA, PONTES E LACERDA, SORRISO, 
PRIMAVERA DO LESTE, ALTA FLORESTA, VÁRZEA GRANDE, TANGARÁ DA 
SERRA, LUCAS DO RIO VERDE, DIAMANTINO, GUARANTÃ DO NORTE, SINOP 
E REITORIA. 

 

REGIMENTO INTERNO 

Aprovado em Assembleia Geral em 11 de outubro de 1993, registrado no Cartório do 

1º Ofício de Registro, Títulos e Documentos (protocolo nº, 170432 e registro nº. 

146054 em 27 de outubro de 1993). O presente Regimento foi alterado em 

Assembleia Geral do dia 18 de setembro de 1999, alterado em Assembleia Geral 

Extraordinária realizada no dia 25 de abril de 2008, 20 de fevereiro de 2014 e 28 de 

setembro de 2015. Alterado em Assembleia Geral Extraordinária do dia 13 de agosto 

de 2016. Alterado em Assembleia Geral Extraordinária do dia 11 de outubro de 2017. 

Alterado em Assembleia Geral Extraordinária do dia 17 de dezembro de 2021. 

TÍTULO  

DA CONSTITUIÇÃO, NATUREZA, FINS, SEDE E DURAÇÃO 

Art. 1º - O SINASEFE - Seção Sindical dos(as) Servidoras(as)  Federais da Educação 

Básica, Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso - Campus Cuiabá - Bela Vista, Barra do Garças, Campo 

Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá - Octayde Jorge da Silva, Juína, Pontes e 

Lacerda, Sorriso, Primavera do Leste, Alta Floresta, Várzea Grande, Tangará da 

Serra, Lucas do Rio Verde, Diamantino, Guarantã do Norte, Sinop e Reitoria, também 
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denominado SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL MATO GROSSO, fundado em oito de 

junho de hum mil novecentos e oitenta e nove, com base no artigo 8º e artigo 37, 

inciso VI da Constituição Federal, criado de conformidade  do  que dispõe o Título III, 

capítulo IV do Estatuto do SINASEFE, e a instância organizativa de base da entidade 

nacional, possuidor de autonomia política, administrativa, econômica, financeira e 

patrimonial, respeitando os dispositivos do estatuto do SINASEFE, constituindo-se 

em pessoa jurídica  de  direito  privado,  com  natureza  e  fins  não  lucrativos  e  

duração indeterminada. 

§ único - A autonomia patrimonial, referida no caput deste artigo, abrange o 

patrimônio afeto à Seção Sindical Mato Grosso. 

Art. 2º - O SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso, como entidade democrática, não 

fará distinção entre cidadãos(ãs) de qualquer natureza. 

Art. 3º - O SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso tem seu foro e sede jurídico/ 

administrativa, sito à Rua Marechal Floriano Peixoto, n.º 97, Centro Norte, CEP: 

78005-210, na cidade de Cuiabá-MT e jurisdição em todo Território Nacional. 

Art. 4º - O SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso é constituído e abrange a 

categoria dos(as) servidores(as) públicos federais docentes e técnicos(as) 

administrativos, ativos(as)  e  inativos(as),  dos campus Cuiabá-Bela Vista,  Barra do 

Garças,  Campo  Novo do Parecis, Confresa,  Cuiabá - Octayde Jorge da Silva, Juína, 

Pontes e Lacerda, Sorriso, Primavera do Leste, Alta Floresta, Várzea Grande, 

Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Diamantino, Guarantã do Norte, Sinop e 

Reitoria,  dentre outros campi  do Estado de Mato Grosso que vierem a se filiar, por 

meio de decisão de assembleia do respectivo campus, à Seção Sindical Mato Grosso. 

§ único - A Seção Sindical Mato Grosso atua e abrange todos os campi do IFMT, 

inclusive a Reitoria, que para fins deste Regimento é equivalente a campus, salvo as 

unidades que já possuem seção sindical própria. 

Art. 5º - Ao SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso cabe a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria filiada, inclusive em questões judiciais 

ou administrativas. 
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TÍTULO II 

DOS OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E COMPROMISSOS FUNDAMENTAIS 
 

Art. 6º - O SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso tem como objetivos 

fundamentais, organizar, representar sindicalmente e dirigir a luta dos(as) 

servidores(as) federais da educação básica, profissional e tecnológica, numa 

perspectiva classista, autônoma, democrática e participativa, por melhores condições 

de vida e de trabalho, a partir de seus interesses imediatos e históricos e dentro dos 

limites deste Regimento Interno. 

Art. 7º - Para cumprir seus objetivos, a Seção Sindical Mato Grosso será regida pelos 

seguintes princípios e compromissos fundamentais: 

I – Princípios. 

a) defesa da total independência organizacional dos(as) servidores(as) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso frente ao 

Estado e às instituições de ensino, da integral autonomia em relação aos 

partidos ou qualquer outro tipo de organização da sociedade e de decidir 

livremente suas formas de organização, sindicalização e sustentação material; 

b) em razão da sua condição de entidade sindical unitária e classista, garantir 

o exercício da mais ampla democracia em todas as instâncias, assegurando 

completa liberdade de expressão aos(às) seus(suas) sindicalizados(as), 

combinada com a unidade de ação; 

c) solidarizar-se com todos os movimentos da classe trabalhadora, no país ou 

no exterior, desde que os objetivos e princípios desses movimentos não 

colidam com os deste Regimento Interno; 

d) zelar pela manutenção do caráter público, laico, gratuito e de qualidade da 

educação, com referência social, em consonância com os legítimos e reais 

interesses da classe trabalhadora; 

e) assegurar a liberdade de pensamento como direito inalienável do(a) cidadão 

(ã), inclusive nas contratações e nomeações para as Instituições Federais de 

Ensino, assim como no exercício das funções e atividades administrativas e 
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acadêmicas. 

II – Compromissos. 

a) desenvolver, organizar e apoiar nos aspectos educacionais, políticos, 

econômicos, sociais e culturais todas as ações que visem à conquista de 

melhores condições de vida e de trabalho; 

b) promover a unidade dos(as) servidores(as) ativos(as) e servidores(as) 

aposentados(as), baseada na vontade, na consciência de classe e na ação 

concreta; 

c) instigar a solidariedade entre os(as) servidores(as) do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, desenvolvendo e 

fortalecendo a consciência de pertencimento à classe trabalhadora; 

d) pugnar pela unificação internacional da classe trabalhadora, visando à 

construção de uma sociedade socialista; 

e) lutar pela defesa do meio ambiente e pela qualidade de vida; 

f) prestar serviços de assistência jurídica aos(às) sindicalizados(as) 

ativos(as) ou inativos(as), inclusive os(as) idosos(as); 

g) implementar a formação político-sindical da categoria. 

Art. 8º - Para atingir seus objetivos, o SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso 

exercerá as seguintes prerrogativas: 

a) representar, em nível sindical, através dos(as) seus(suas) 

coordenadores(as), os(as) sindicalizados(as), perante os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário; 

b) constituir, judicial e extrajudicialmente, a defesa dos interesses dos/as 

servidores (as), podendo atuar na condição de substituto ou representante 

processual, ou ainda, no autor de mandados de segurança coletivos ou de 

ações civis públicas. 

TÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE 

Art. 9º - São instâncias administrativas e deliberativas do SINASEFE - Seção 
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Sindical Mato Grosso. 

I - Assembleia Geral (AG). 

II - Diretoria da Seção Sindical (DSS). 

III - Conselho Fiscal (CF). 

IV - Plenária da Seção Sindical Mato Grosso (Plena). 

V - Assembleia dos Campi (AC). 

VI - Delegacias Sindicais (DEL). 

CAPÍTULO I 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 10 - A Assembleia Geral é a instância máxima de deliberação do SINASEFE - 

Seção Sindical Mato Grosso, constituída por todos(as) os(as) servidores(as) 

sindicalizados(as) quites com suas obrigações estatutárias e regimentais. 

Art. 11 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente a cada semestre, por 

convocação da Diretoria; 

§ 1º - Sempre que o momento exigir, a Assembleia Geral poderá ser convocada 

extraordinariamente por iniciativa:  

I - da própria Assembleia Geral; 

II - da Diretoria; 

III - de ⅓ (um terço) dos(as) sindicalizados(as) em dia com suas obrigações 

regimentais. 

§ 2º - Cabe à instância que convocar a Assembleia Geral definir sua pauta e edital; 

§ 3º - Qualquer convocação de Assembleia Geral deverá constar no Edital: 

I - a primeira convocação, na qual será exigida a presença de, no mínimo, ⅓ 

(um terço) de todos(as) os(as) sindicalizados(as) em dia com suas obrigações 

regimentais; 
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II - a segunda e última chamada, 15 (quinze) minutos após a primeira, com 

qualquer número de sindicalizados(as), salvo nos casos previstos no § 4º deste 

artigo.  

§ 4º - No caso de destituição de membros da Diretoria, o quórum mínimo é de ⅓ 

(um terço) de todos(as) os(as) sindicalizados(as) em dia com suas obrigações 

regimentais, tanto na primeira como na segunda chamada. 

§ 5º - Uma vez instalada, a Assembleia Geral apreciará a pauta proposta, podendo 

incluir ou excluir pontos, bem como modificar a ordem expressa na convocação, 

salvo disposição em contrário previsto neste Regimento. 

Art. 12 - Compete privativamente à Assembleia Geral: 

I - destituir membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 

II – eleger, em caso de vacância, membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, 

respeitando o remanejamento de cargos no caso da Diretoria; 

III - alterar o Regimento Interno, desde que conste no edital de convocação; 

IV - dissolver a Seção Sindical Mato Grosso; 

V - fiscalizar a Diretoria na execução dos programas de trabalho aprovados, 

assegurando aos sindicalizados os direitos e deveres definidos neste 

Regimento Interno; 

VI - aprovar os balancetes semestrais e o balanço anual da Diretoria, à vista 

do parecer do Conselho Fiscal; 

VII - deliberar sobre todo e qualquer assunto relativo à categoria; 

VIII - eleger os representantes e delegados(as) da Seção Sindical Mato Grosso 

para a Plenária e Congresso do SINASEFE Nacional. 

§ 1º - A dissolução somente poderá ser deliberada em Assembleia Geral 

Extraordinária, especialmente convocada para este fim, mediante a aprovação de, 

no mínimo, ⅔ (dois terços) dos(as) sindicalizados(as) presentes. 
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§ 2º - Para participar do CONSINASEFE os(as) delegados(as) serão eleitos(as) 

na Assembleia Geral da Seção Sindical Mato Grosso, por chapas e com sua base 

na proporcionalidade qualificada e correspondentes disposições previstas no 

estatuto do SINASEFE Nacional; 

CAPÍTULO II 

DA DIRETORIA  

Art. 13 - A Diretoria será composta de 17 (dezessete) membros titulares e 05 (cinco) 

suplentes, sendo os titulares eleitos para os seguintes cargos: 

I - Coordenação Geral - 03 (três) membros(as); 

II - Coordenação de Administração e Finanças - 03 (três) membros(as); 

III - Coordenação de Pessoal, Jurídica e de Relações de Trabalho - 03 (três) 

membros(as); 

IV - Coordenação de Comunicação - 02 (dois) membros(as); 

V - Coordenação de Políticas Educacionais e Culturais, de Formação Política 

e Relações Sindicais - 03 (três) membros(as); 

VI - Coordenação de Combate às Opressões 03 (três) membros: Política para 

Mulheres, Políticas Raciais, Políticas de Inclusão e Acessibilidade composta, 

prioritariamente, por 1 (uma) mulher, 1 (uma) LGBTQIA+ e, prioritariamente, 

uma pessoa com deficiência. 

§ 1º - A Coordenação prevista no inciso II será composta de um Coordenador (a) 

um(a) Secretário(a) Geral e um(na) Tesoureiro(a) Geral. 

§ 2º - A Coordenação prevista no inciso III será composta de um(a) docente, um(a) 

técnico(a)-administrativo(a) e um(a) aposentado(a), sendo: um coordenador (a), 

um(a) secretário(a) titular e um(a) secretário(a) substituto(a). 

§ 3º - A Coordenação prevista no inciso IV será composta por um(a) 

Coordenador(a) e um(a) Secretário(a). 

§ 4º - A coordenação prevista no inciso V será composta de um(a) 

Coordenador(a), um(a) Secretário(a) Titular e um(a) Secretário(a) Substituto(a). 
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§ 5º. A Coordenação prevista no inciso VI será composta, prioritariamente, por 

uma mulher, um(a) LGBTQIA+ um negro(a) ou indígena e uma pessoa com 

deficiência. Fica assegurado a seus(uas) membros(as) o protagonismo e o local 

de fala. Terá prioridade entre os(as) membros(as) da coordenação, aquele(a) que 

além de um dos outros critérios, for, ainda, deficiente. 

§ 6º - Em caso de vacância poderá ocorrer o remanejamento de cargos entre 

os(as) demais membros(as) da Diretoria, em reunião convocada para esse fim; 

após efetuado ou oportunizado o remanejamento será convocada Assembleia 

Geral para ocupar os cargos que ficarem vagos. 

Art. 14 - Compete efetivamente à Diretoria: 

I - convocar, instalar e fazer publicar o Edital de Convocação da Assembleia 

Geral; 

II - executar as deliberações aprovadas pela Assembleia Geral; 

III - administrar o SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso - MT; 

IV - cumprir com a competência pertinente à respectiva coordenação; 

V - fornecer os subsídios necessários para as delegacias sindicais, conforme 

possibilidade da Seção Sindical e a proporcionalidade quantitativa dos(as) 

sindicalizados(as) de cada campus. 

§ 1º - Caberá à Diretoria criar ou extinguir tantos departamentos ou comissões de 

apoio quantos forem necessários, nomear ou destituir os(as) respectivos(as) 

titulares, o que poderá ser realizado por meio de Resolução expedida pela própria 

Diretoria. 

§ 2º - A Diretoria reunir-se-á por convocação da Coordenação Geral ou por 

solicitação da metade e mais um dos(as) seus(suas) membros(as). 

§ 3º - Para participar da Plenária Nacional, um(a) dos(as) representantes será 

delegado(a) nato(a) da Diretoria da Seção Sindical escolhido(a) entre seus(suas) 

membros(as); o(a) segundo(a) será de base e eleito(a) em Assembleia Geral da 

Seção Sindical. 
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Art. 15 - O mandato da Diretoria corresponde a dois (02) anos e será encerrado no 

dia anterior à data de posse da nova Diretoria, a ser realizada nos anos ímpares. 

§ 1º – excepcionalmente, ocorrerá eleição para a Diretoria em 2022, conforme 

deliberação da Assembleia Geral - convocada pelo edital nº 03/2021 e realizada 

no dia 05/03/2021 - que prorrogou por mais um ano o mandato da gestão 

2019/2021, em razão da pandemia da Covid-19. 

§ 2º - O mandato da Diretoria será automaticamente prorrogado até a posse dos 

sucessores. 

Art. 16 - Compete aos(às) Coordenadores(as) Gerais, individual ou coletivamente: 

I - assinar Editais de Convocação das Assembleias Gerais e reuniões da 

Diretoria; 

II - presidir as reuniões da Diretoria e Assembleias Gerais ou por seu(ua) 

substituto(a) legal; 

III - garantir o cumprimento dos objetivos e das decisões emanadas das 

instâncias superiores; 

IV - representar legalmente a Seção Sindical Mato Grosso - MT judicialmente 

ou administrativamente, ativa ou passivamente; 

V - representar a Seção Sindical Mato Grosso, no município, no Estado ou no 

País; 

VI - assegurar que a atuação e a organização das instâncias deliberativas da 

Seção Sindical Mato Grosso se desenvolvam de acordo com os fundamentos 

e princípios deste Regimento Interno; 

VII - assinar, em conjunto com o(a) Coordenador(a) de Administração e 

Finanças(a) e o(a) Tesoureiro(a) Geral, todos os documentos que representam 

valor, bem como aqueles que sejam relativos a ordens de 

pagamentos/bancárias, incluindo pagamento a fornecedor(a), funcionários(as) 

e aquisição de bens, dentre outras despesas necessárias para a manutenção 

da seção sindical ou cumprimento das disposições regimentais e estatutárias 
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do Sindicato; 

VIII - rubricar e assinar, junto com o(a) Secretário(a) Geral, as atas de reuniões 

da Diretoria, da Assembleia Geral e da Plenária da Seção Sindical Mato 

Grosso - MT; 

IX - fornecer e gerir os subsídios e recursos financeiros necessários e possíveis 

ao perfeito desenvolvimento das atividades das Delegacias Sindicais, 

observando a proporcionalidade do número de sindicalizados dos respectivos 

campi. 

Art. 17 - Compete à Coordenação de Administração e Finanças: 

I - atuar, juntamente com os(as) Coordenadores(as) Gerais, para melhor 

desempenho das funções administrativas; 

II - assumir, na ausência dos(as) Coordenadores(as) Gerais, a presidência de 

Assembleia Geral ou de reuniões da Diretoria; 

III - organizar e administrar, juntamente com o Secretário(a) e o(a) 

Tesoureiro(a) Geral, o arquivo geral, as atas, documentos, além de 

supervisionar e manter em ordem todos os serviços administrativos, 

financeiros e patrimoniais da Seção Sindical Mato Grosso - MT; 

IV - administrar os(as) funcionários(as) da Seção Sindical Mato Grosso; 

V - garantir a aplicação da política de finanças e sustentação material, de 

acordo com as normas do Estatuto do SINASEFE Nacional, Regimento Interno 

da Seção Sindical e as deliberações das instâncias superiores; 

VI – convocar o Conselho Fiscal. 

§ 1º - Compete ao(à) Secretário(a) Geral: 

I - organizar e secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral; 

II - assumir, em casos de necessidade, a presidência de Assembleia Geral ou 

de reuniões da Diretoria; 
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III - preencher certificados a serem conferidos aos participantes dos seminários 

e eventos realizados pelo SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso;  

IV - manter atualizado e organizado o arquivo da Seção Sindical; 

V - redigir, rubricar e assinar, junto com a Coordenação Geral, as atas de 

reuniões da Diretoria, da Assembleia Geral e da Plenária da Seção Sindical 

Mato Grosso-MT. 

§ 2º - Compete ao(à) Tesoureiro(a) Geral: 

I - manter atualizados os dados e documentos financeiros e contábeis; 

II - receber, distribuir e administrar as receitas previstas no Regimento Interno, 

assinando os respectivos comprovantes; 

III - elaborar e remeter ao Conselho Fiscal os balancetes semestrais e o 

balanço anual sobre as contas da Diretoria; 

IV - assinar conjuntamente com o(a) Coordenador(a) de Administração e 

Finanças e um(a) dos(as) Coordenadores(as) Gerais todos os documentos que 

representem valores e ordens de pagamentos a fornecedores(as), 

funcionários(as), aquisição de bens, dentre outras despesas necessárias para 

a manutenção ou cumprimento das disposições regimentais e estatutárias do 

Sindicato; 

V - solicitar informações sobre saldos bancários, extratos de contas e requisitar 

talões de cheque, bem como praticar os demais atos necessários ao bom 

desempenho da função, relativos às questões bancárias; 

VI - analisar, relacionar e remeter ao Conselho Fiscal, processos de 

desalienação de bens móveis. 

Art. 18 - Compete à Coordenação de Pessoal, Jurídica e de Relações de Trabalho:  

I - Coordenar, inclusive no campo jurídico, as atividades em defesa das 

condições de trabalho e da carreira dos(as) servidores(as) do IFMT (docentes 

e técnicos(as)-administrativos(as), ativos(as) e inativos(as); 
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II - organizar e estudar a legislação e publicações relacionadas ao regime de 

trabalho, à carreira e demais aspectos relacionados ao exercício profissional 

dos(as) servidores(as); 

III - organizar as atividades de integração e valorização dos(as) servidores(as) 

ativos(as) e inativos(as); 

IV - organizar o arquivo da documentação jurídica da seção sindical; 

V - acompanhar, articuladamente com a Assessoria Jurídica, ações, pareceres 

e materiais de interesse da categoria que tramitam nos tribunais judiciários e 

outros; 

VI - controlar, editar e divulgar documentos de cunho jurídico e de interesse 

dos servidores(as) e da Seção Sindical Mato Grosso; 

VII - promover eventos relacionados à área jurídica como encontros, 

seminários e outros, que esclareçam os servidores sobre seus direitos; 

VIII - manter intercâmbio permanente com dirigentes de órgãos similares de 

entidades congêneres, visando ações conjuntas; 

IX - atuar em sintonia com as Coordenações de Pessoal, Jurídica e de 

Relações de Trabalho da direção nacional do SINASEFE;  

Art. 19 - Compete à Coordenação de Comunicação: 

I - articular as atividades de comunicação da Seção Sindical; 

II - coordenar as atividades da Assessoria de Comunicação;  

III - manter sob sua responsabilidade o material da Coordenação; 

IV - organizar a comunicação da seção sindical em conformidade com os 

objetivos expressos no atual regimento e deliberações dos fóruns da categoria; 

V - atuar em sintonia com a Coordenação de Comunicação da Diretoria 

Nacional (DN) do SINASEFE. 

Art. 20 - Compete à Coordenação de Políticas Educacionais e Culturais, de Formação 

Política e Relações Sindicais: 
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I - estudar, organizar e sistematizar as deliberações relacionadas à política 

educacional; 

II - sistematizar e estudar as publicações sobre educação; 

III - fomentar a participação dos(as) sindicalizados(as) nos fóruns relativos à 

educação deliberados nas instâncias do sindicato; 

IV - elaborar, desenvolver e coordenar uma política geral de formação política 

e sindical, constituindo, quando necessário, grupos de trabalho, de acordo com 

os objetivos deste Regimento Interno, Estatuto e deliberações da Assembleia 

Geral; 

V - estabelecer convênios com entidades sindicais, acadêmicas e centros 

especializados para desenvolver a formação política e sindical; 

VI - articular, elaborar, desenvolver e coordenar os grupos de trabalho de 

políticas educacionais e de formação política e sindical; 

VII - ocasionar as atividades culturais, sociais e esportivas da seção sindical, 

promovendo a integração entre os(as) sindicalizados (as); 

VIII - proporcionar a informação e a comunicação entre representantes 

sindicais dos campi e da diretoria da seção sindical favorecendo a 

aproximação, bem como acompanhar e auxiliar no desenvolvimento das 

atividades sindicais dos campi; 

IX - manter intercâmbio com as escolas sindicais de todo o país; 

X - documentar e analisar as experiências de luta e organização dos(as) 

trabalhadores(as) da educação e os fatos do SINASEFE - Seção Sindical Mato 

Grosso, buscando a construção permanente de sua memória histórica; 

XI - participar e colaborar com as reuniões dos campi, quando necessário, bem 

como organizá-las onde não existir representantes eleitos; 

XII - atuar em sintonia com as Coordenações de Políticas Educacionais e 

Culturais e de Formação Política e Relações Sindicais da Diretoria Nacional 

(DN) do SINASEFE. 
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Art. 21 – Compete à Coordenação de Combate às Opressões: 

I - denunciar e combater as opressões que atingem as mulheres, denominadas 

por machismo; as que atingem os negros e indígenas, nomeadas por racismo; 

as que atingem a comunidade LGBTQIA+, nominadas de LBGTQIA+fobia; 

II - organizar e promover a política para mulheres trabalhadoras do IFMT contra 

o machismo, o racismo, a LGBTQIA+fobia e todas as formas de preconceitos 

e discriminações dirigidos ás pessoas com deficiências e/ou que fazem parte 

das minorias; 

III – propor a realização de seminários, cursos, palestras e encontros 

abordando temas específicos e gerais das trabalhadoras, tais como o combate 

ao machismo, ao racismo, à discriminação e preconceitos que atingem as 

pessoas com deficiências;  

IV – apoiar as lutas das mulheres, negros, comunidades LGBTQIA+, pessoas 

com deficiências nas suas reivindicações e principais bandeiras de lutas;  

V – manter integração com organismos sindicais, ou não, para desenvolver 

atividades pertinentes às questões das opressões que afetam a classe 

trabalhadora; 

VI – implementar a formação de lideranças femininas, negras, LGBTQIA+ e 

pessoas com deficiências nos campi e no sindicato; 

VII - promover campanhas para a criação de creches nos campi e na reitoria;  

VIII – executar projetos de esclarecimento sobre as diversas formas de 

assédios, explícitas e dissimuladas, na relação entre chefia e 

subordinados(as);  

IX – acolher e orientar juridicamente as vítimas de todo tipo de opressões e 

assédios; 

X - desenvolver planos de ações para eliminar as barreiras arquitetônicas, 

atitudinais, comunicacionais e metodológicas e garantir o acesso às ações e 

atividades promovidas pelo sindicato para todos; 
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XI – integrar os profissionais com deficiência em todas as ações e canais de 

comunicação do sindicato; 

XII – conscientizar os parceiros que a acessibilidade é um tema transversal 

que deve ser considerado em todas as ações e atividades do sindicato. 

XIII – estimular e ampliar a participação de profissionais com deficiência na 

estrutura funcional dos sindicatos; 

XIV – incentivar e apoiar o IFMT para que assuma o seu compromisso de 

responsabilidade social frente à comunidade e o entorno, para a inclusão e 

capacitação da pessoa com deficiência, com o intuito de garantir sua 

empregabilidade; 

XV – cumprir seu papel como parceiro, mediador e facilitador na promoção do 

diálogo social, identificar protagonistas e firmar parcerias com instituições 

voltadas à inclusão da pessoa com deficiência. 

Art. 22 - A Diretoria poderá disciplinar o seu funcionamento e gestão de recursos 

humanos e financeiros por meio de portaria, regulamento ou resolução assinada em 

conjunto entre os(as) coordenadores(as) gerais, o que será posteriormente 

referendado de maneira colegiada em reunião da Diretoria. 

CAPÍTULO III 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 23. O Conselho Fiscal é constituído por 03 (três) membros titulares e 03 (três) 

suplentes, com mandato de 02 (dois) anos.  

§ 1º - O cargo de conselheiro(a) fiscal é incompatível com o de dirigente de 

qualquer outra instância organizativa do SINASEFE. 

§ 2º - O Conselho Fiscal se reunirá a cada semestre, conforme convocação da 

Diretoria. 

Art. 24 - O Conselho Fiscal será eleito no mesmo processo eleitoral da Diretoria, 

sendo empossados na ordem dos(as) candidatos(as) mais votados(as) na eleição; 
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em caso de empate será escolhido o (a) o(a) mais idoso(a). 

§ 1º - O(A) presidente do Conselho Fiscal será o(a) candidato(a) eleito(a) mais 

votado(a). 

§ 2º - Aos (Às) membros(as) do Conselho Fiscal é permitida a reeleição para 

apenas mais um mandato consecutivo. 

§ 3º - Somente poderá se candidatar o(a) servidor(a) que estiver quites com suas 

obrigações estatutárias e regimentais. 

Art. 25 - Compete ao Conselho Fiscal: 

I - apreciar e emitir pareceres acerca dos balancetes semestrais e do balanço 

anual das contas da Diretoria do SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso e 

apresenta-lo na Assembleia Geral para avaliação e deliberação; 

II - examinar todos os livros e documentos da Coordenação de Administração 

e Finanças; 

III - comunicar à Coordenação de Administração e Finanças e à Coordenação 

Geral as irregularidades e/ou impropriedades encontradas nos balancetes e 

balanços da Diretoria do SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso, para as 

devidas correções, num prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

notificação, que pode ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias; 

IV - comunicar à Assembleia Geral toda e qualquer irregularidade encontrada 

nos balancetes, balanços e bens patrimoniais sob a responsabilidade da 

Diretoria da Seção Sindical, quando extrapolado o prazo determinado no inciso 

III; 

V - convocar a Assembleia Geral sempre que a Diretoria, por omissão, venha 

expor a risco o patrimônio do SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso; 

VI - certificar-se do cumprimento das exigências ou deveres da Diretoria da 

Seção Sindical junto às autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas, 

bem como aos órgãos do sindicalismo; 

VII - certificar-se de que os contratos de prestação de serviço junto a terceiros, 
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bem como contrato de “leasing” de bens e equipamentos, estão em 

conformidade com os interesses da Seção Sindical, deste Regimento Interno 

e das Leis vigentes e analisá-los; 

VIII - fiscalizar o repasse estatutário da receita da seção sindical para a 

Executiva da Direção Nacional. 

Art. 26 - Compete ao(à) presidente do Conselho Fiscal: 

I - coordenar as reuniões do Conselho Fiscal; 

II - encaminhar à Assembleia Geral o parecer elaborado pelo Conselho Fiscal; 

III - convocar o Conselho Fiscal quando a convocação não for realizada pela 

Diretoria; 

IV - participar da Assembleia Geral quando da apreciação do balancete anual. 

V - convocar a Assembleia Geral para apresentar possíveis irregularidades 

praticadas por funcionários, sindicalizados, dirigentes ou prestadores de 

serviços, podendo, inclusive, ser constituída, na Assembleia Geral, uma 

comissão provisória de ética, para averiguação. 

§ único - Na ausência do(a) presidente do Conselho Fiscal, assumirá o(a) 

segundo(a) mais votado(a), e assim sucessivamente. 

CAPÍTULO IV 

DA PLENÁRIA DA SEÇÃO SINDICAL MATO GROSSO  

Art. 27 - A Plenária é a instância deliberativa do SINASEFE Seção Sindical Mato 

Grosso, apenas inferior à Assembleia Geral, constituída pelos(as) delegados(as) 

eleitos(as) nas Assembleia de campus do IFMT, filiados(as) a esta Seção Sindical, 

tendo por finalidade deliberar sobre todo e qualquer assunto relativo à categoria, 

exceto os privativos da Assembleia Geral, sendo garantida a participação dos(as) 

membros(as) da Direção Executiva, sem direito a voto. 

§ 1º - O número de delegados(as) de cada campus do IFMT será estabelecido na 
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proporção de um(a) delegado(a) para cada 20 sindicalizados(as) ou fração do 

campus. 

§ 2º - A eleição dos(as) referidos(as) delegados(as) será feita com a exigência da 

presença de cinco (5) sindicalizados(as) do campus para cada delegado(a) 

eleito(a). 

§ 3º - Na Plenária será garantida a participação de qualquer sindicalizado(a) da 

Seção Sindical Mato Grosso, na qualidade de observador(a), sem direito a voto e 

custeio de despesas. 

Art. 28 - A Plenária reunir-se-á sempre que o momento exigir, mediante convocação 

da Diretoria Executiva ou de um terço(⅓) dos(as) seus(suas) sindicalizados(as) quites 

com suas obrigações estatutárias e regimentais, devendo a instância que convocar 

definir a pauta e edital. 

§ 1º - Em qualquer convocação de plenária deverá constar no edital que: 

I - A primeira chamada deverá ter presente no mínimo um terço (⅓) dos(as) 

delegados(as) em dia com suas obrigações estatutárias e regimentais; 

II - A segunda e última chamada, quinze (15) minutos após a primeira 

chamada, com qualquer número de delegados(as). 

§ 2º Uma vez instalada, a Plenária apreciará a pauta proposta, podendo incluir ou 

excluir pontos, bem como modificar a ordem expressa na convocação, conforme 

deliberação, salvo disposição em contrário prevista neste regimento. 

CAPÍTULO V 

DAS ASSEMBLEIAS DOS CAMPI 

Art. 29 - A Assembleia de Campus é a instância máxima de deliberação local 

composta por todos(as) os(as) sindicalizados(as) de determinado campus, quites com 

suas obrigações estatutárias e regimentais, vinculados(as) ao SINASEFE Seção 

Sindical Mato Grosso. 
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§ 1º - Havendo mais de um campus em determinado município do Estado de Mato 

Grosso, a Assembleia de Campus poderá ser realizada em conjunto entre os(as) 

sindicalizados(as) de mais de um campus, devidamente observada a viabilidade 

da referida Assembleia conjunta. 

§ 2º - No caso do disposto no § 1º deste artigo deverá ser expedido e publicado 

Edital com antecedência mínima de 02(dois) dias. 

Art. 30 - Compete à Assembleia de Campus: 

I - Manifestar-se publicamente sobre problemas relacionados com os objetivos 

do SINASEFE Seção Sindical Mato Grosso; 

II - Eleger, destituir e substituir os(as) representantes e delegados(as) para as 

Plenárias da Seção Sindical Mato Grosso, bem como para compor a Delegacia 

Sindical do Campus; 

III - Deliberar pela deflagração, manutenção ou encerramento de movimento 

grevista local, estadual ou nacional, no âmbito do respectivo campus; 

IV - Posicionar-se sobre questões de interesse local ou geral, bem como definir 

seus encaminhamentos; 

V - Deliberar sobre a utilização do Fundo de Reserva Financeira Permanente, 

na forma prevista no art. 56 deste Regimento. 

Art. 31 - A Assembleia de Campus reunir-se-á sempre que o momento exigir, 

mediante convocação da Diretoria Executiva, da Delegacia Sindical do campus ou de 

um terço (⅓) dos(as) sindicalizados(as) do respectivo campus, quites com suas 

obrigações estatutárias e regimentais, devendo a instância que convocar definir a 

pauta e edital. 

§ 1º - Em qualquer convocação da Assembleia de Campus deverá constar no 

Edital que: 

I - A primeira convocação deverá contar com a presença de, no mínimo, ⅓ (um 

terço) de todos(as) os/as sindicalizados(as) em dia com suas obrigações 
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estatutárias e regimentais; 

II - Na segunda e última chamada, 15 (quinze) minutos após a primeira, com 

qualquer número de sindicalizados(as). 

§ 2º - Uma vez instalada, a Assembleia de Campus apreciará a pauta proposta, 

podendo incluir ou excluir pontos, bem como modificar a ordem expressa na 

convocação, salvo disposição em contrário, prevista neste regimento. 

CAPÍTULO VI 

DAS DELEGACIAS SINDICAIS 

Art. 32 - As Delegacias Sindicais (DEL) serão compostas por um(a) delegado(a) e por 

um(a) Secretário(a) eleito(a) na Assembleia de Campus. 

§ 1º - Os(as) delegados(as) eleitos(as) terão as mesmas proteções legais e 

prerrogativas, na forma deste Regimento, que os(as) membros(as) da Diretoria da 

Seção Sindical, junto ao campus ao qual foi eleito(a), considerando que sua 

função é vinculada à Diretoria. 

§ 2º - Os (As) delegados(as) terão mandato de 02 (dois) anos, eleitos em 

Assembleia de Campus específica a ser realizada no primeiro trimestre do ano 

subsequente ao da posse da Diretoria, salvo quando realizada a sua destituição, 

onde será cumprido apenas o período de mandato remanescente. 

§ 3º - A eleição e a Assembleia de Campus para escolha dos(as) membros(as) da 

Delegacia Sindical será realizada, organizada e convocada pela Diretoria. 

§ 4º - Em caso de vacância de cargo de um(a) dos(as) membros(as) da Delegacia 

Sindical, será convocada Assembleia de Campus para preencher o cargo vago. 

§ 5º - As Delegacias Sindicais estarão vinculadas à Coordenação de Políticas 

Educacionais e Culturais, de Formação Política e Relações Sindicais. 

Art. 33 - As Delegacias Sindicais têm caráter consultivo e executivo. 

Art. 34 - Aos (Às) Delegados(as), enquanto representantes de campus, compete: 
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a) organizar a reunião ou Assembleia de Campus e presidir a mesma, 

sempre que necessário; 

b) organizar e promover os subsídios necessários e possíveis aos(às) 

servidores(as) sindicalizados no seu campus; 

c) reunir os(as) servidores(as) sindicalizados(as) no campus para discutir 

e/ou encaminhar decisões deliberadas por Assembleia Geral ou Plenária da 

Seção Sindical; 

d) se organizar internamente de modo a garantir as perfeitas execuções 

de suas atividades no campus, respeitando o vínculo existente com a Diretoria; 

e) administrar e solicitar à Diretoria da Seção Sindical os recursos 

financeiros necessários ao desenvolvimento de atividades sindicais no 

campus, realizando a devida prestação de contas; 

f) organizar e controlar o cadastro e banco de dados dos(as) 

servidores(as) de seu campus, bem como informar imediatamente à Diretoria 

eventual remoção ou redistribuição de servidores(as) sindicalizados(as) para 

outro campus ou Instituto, assim que tomar conhecimento; 

g) informar imediatamente à Diretoria a vacância ou qualquer tipo de 

impedimento pessoal ao exercício de atividade sindical, relativo a qualquer 

cargo da Delegacia Sindical; 

h) redigir, rubricar e assinar as atas de reuniões da Delegacia Sindical e 

das Assembleias de Campi; 

i) atuar em sintonia com a Diretoria da Seção Sindical Mato Grosso. 

CAPÍTULO VII 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 35 - Para a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal a Assembleia Geral deverá 

eleger e dar posse a uma comissão composta por 03 (três) membros titulares e 

02(dois) suplentes, escolhidos na ordem dos mais votados, com as seguintes 

atribuições: 
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I - Coordenar o processo eleitoral da Diretoria e Conselho Fiscal, que serão 

realizados de maneira concomitante; 

II - Elaborar o Regulamento Eleitoral, com cronograma, que regerá as eleições, 

tendo vigência determinada, e que será divulgado por meio eletrônico e afixado 

em local de fácil acesso aos sindicalizados, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

após a eleição da Comissão; 

III - O cronograma do processo eleitoral será divulgado por meio eletrônico, 

com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência à data do pleito eleitoral. 

§ 1º - Caso não sejam cumpridos os prazos estipulados nesse artigo, a comissão 

será destituída e constituída nova comissão com os candidatos remanescentes 

mais votados na Assembleia Geral correspondente. Não havendo candidatos(as) 

suficientes, será convocada nova Assembleia Geral no prazo máximo de 03 (três) 

dias para eleição dos(as) membros(as) faltantes. 

§ 2º - A Comissão, o Regulamento Eleitoral e os seus procedimentos deverão 

garantir e respeitar a Lei da Transparência e o dever de dar ampla divulgação das 

informações, bem como a lisura e idoneidade do pleito eleitoral, não podendo 

estipular requisitos aos(às) candidatos(as) que restrinjam arbitrariamente a 

candidatura de sindicalizados(as), sob pena de aplicação do disposto no § 1º deste 

artigo e a apuração de sua conduta por meio de comissão de ética. 

§ 3º - A divulgação por meio eletrônico prevista no inciso II do art. 35, deverá ser 

realizada no site institucional da Seção Sindical, jornais de grande circulação e 

endereço eletrônico cadastrado de seus sindicalizados. 

Art. 36 - As eleições para a Diretoria realizar-se-ão a cada dois (02) anos. 

§ 1º - Poderão votar todos(as) os(as) sindicalizados(as) quites com suas 

obrigações estatutárias e regimentais. 

§ 2º - É vedada a participação de qualquer membro(a) da Comissão Eleitoral, em 

qualquer chapa concorrente ao pleito. 

§ 3º - A Diretoria deve, obrigatoriamente, ser composta com o mínimo de 50% 

(cinquenta por cento) do gênero feminino. 
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Art. 37 - A posse dos eleitos será feita pela Comissão Eleitoral, em solenidade 

previamente agendada no cronograma do processo eleitoral 

§ único - Caso haja a candidatura de apenas uma chapa da Diretoria, esta será 

referendada e empossada pela Comissão Eleitoral, na referida solenidade. 

Art. 38 - As inscrições para concorrer às eleições da Diretoria obedecerão às 

seguintes disposições: 

I - O número de inscritos em cada chapa será igual ao número de cargos, seus 

componentes e respectivas assinaturas; 

II - cada chapa apresentará documento por escrito direcionado à Comissão 

Eleitoral, com o nome da chapa, dos cargos, seus componentes e suas 

respectivas qualificações, além das assinaturas; 

III - somente serão aceitos os nomes dos sindicalizados em dia com suas 

obrigações regimentais e estatutárias e que estejam lotados no IFMT; 

IV - Não poderá ocorrer repetição de nomes nas diversas chapas apresentadas. 

V – As chapas que concorrem à diretoria devem, obrigatoriamente, ser composta 

com o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do gênero feminino. 

Art. 39 - O Regulamento Eleitoral disporá sobre as regras da eleição da Diretoria e 

Conselho Fiscal, observando as disposições deste Regimento Interno. 

Art. 40 - Nas eleições, observar-se-á os princípios do sufrágio universal, direto e 

secreto. 

§ 1º - Será considerada vencedora, a chapa da Diretoria Executiva que obtiver a 

maioria dos votos válidos, sendo correspondente à metade e mais um dos votos, 

salvo no caso do previsto no parágrafo único do art. 37. 

§ 2º Será considerado voto válido aquele realizado pelo(a) sindicalizado(a) que se 

fizer presente e efetivar o seu direito de voto na data da eleição, na forma do 

Regulamento Eleitoral, excluindo-se os votos brancos ou nulos. 
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Art. 41 - É vedada a reeleição por mais de 02 (dois) mandatos consecutivos aos(às) 

membros(as) da Diretoria e do Conselho Fiscal, independente de cargos. 

TÍTULO IV 

DA SINDICALIZAÇÃO, DOS DIREITOS, DOS DEVERES,  

DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONSTITUIÇÃO E SANÇÕES 

CAPÍTULO I 

DA SINDICALIZAÇÃO 

Art. 42 - A sindicalização ao SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso poderá ser feita 

por qualquer servidor(a) público(a) federal ativo(a) e/ou aposentado(a) da Educação 

Básica, Profissional e Tecnológica, lotado(a) no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, por meio de ficha própria. 

§ único - O ato de filiação implica reconhecimento e aceitação imediata dos 

princípios, objetivos, compromissos e demais normas estabelecidas no Regimento 

Interno da Seção Sindical, no Estatuto e em outros documentos do SINASEFE - 

Seção Sindical Mato Grosso. 

CAPÍTULO II 

DIREITOS 

Art. 43 - Constituem direitos dos(as) sindicalizados(as) quites com suas obrigações 

regimentais e estatutárias: 

I - Participar das atividades e instâncias organizacionais e deliberativas do 

SINASEFE - Seção sindical Mato Grosso; 

II - Votar e ser votado(a), excetuando-se os casos de inelegibilidade prevista; 

III - fiscalizar a administração da Seção Sindical, denunciando por escrito, 

qualquer irregularidade constatada; 

IV - Formalizar críticas às deliberações e atos praticados por instância ou 

dirigentes da Diretoria Executiva e da Diretoria Nacional (DN); 
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V - Recorrer às instâncias superiores com amplo direito de defesa contra 

deliberações de qualquer instância do SINASEFE; 

VI - Ser sempre informado(a) sobre as atividades do Sindicato, inclusive sobre 

as contas apresentadas sob formas de balancetes e balanços; 

VII - realizar voto secreto, caso seja previamente deliberado e aprovado pela 

Assembleia. 

Parágrafo único - a desfiliação não isenta o(a) sindicalizado(a) da quitação de 

eventuais débitos com a Seção Sindical Mato Grosso. 

CAPÍTULO III 

DOS DEVERES 

Art. 44 - Constituem deveres dos(as) sindicalizados(as): 

I - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno e o Estatuto do 

SINASEFE; 

II - Cumprir e fazer cumprir as determinações das instâncias deliberativas, 

tomadas democraticamente; 

III - Manter-se rigorosamente em dia com as obrigações regimentais e 

estatutárias; 

IV - Exigir da Diretoria da seção sindical e da Direção Nacional o cumprimento 

das deliberações do CONSINASEFE e da PLENA; 

V – Responsabilizar-se pela informação atualizada de seus dados cadastrais 

e endereço eletrônico junto à Seção Sindical; 

VI - Instar da Diretoria o cumprimento das deliberações das assembleias e das 

plenárias da seção sindical; 

VII - Respeitar e praticar a ética sindical; 

VIII - Levar ao conhecimento da Seção Sindical e da Direção Nacional, as 

denúncias de irregularidades de que tenha ciência, ocorridas no âmbito da 

entidade; 
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IX - Sustentar conduta compatível com os princípios de autonomia e liberdade 

sindical; 

X - Representar, perante as instâncias internas competentes, contra 

ilegalidade, omissão ou abuso de poder no âmbito da entidade. 

CAPÍTULO IV 

DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONSTITUIÇÃO E SANÇÕES 

Art. 45 - Todos(as) os(as) sindicalizados(as) do SINASEFE - Seção Sindical Mato 

Grosso, assim como todos os(as) dirigentes de qualquer instância deste Sindicato 

que deixarem de cumprir o Estatuto, Regimento Interno da Seção Sindical e as 

deliberações dos diversos órgãos decisórios (Congressos, Plenária Nacional, Direção 

Nacional, Executiva da Direção Nacional, Diretoria da Seção Sindical, Assembleia 

Geral e Conselho Fiscal), conforme o caso, poderão sofrer as sanções de advertência 

por escrito, suspensão e destituição, respeitada a ampla defesa e o contraditório, 

além da proporcionalidade e razoabilidade da pena aplicada. 

§ 1º - Para aplicar as sanções referidas no caput deste artigo, será constituída 

uma comissão de ética que analisará caso a caso. 

§ 2º - O(A) sindicalizado(a) que discordar do parecer da comissão de ética poderá 

recorrer às instâncias superiores. 

§ 3º - Os recursos dos(as) sindicalizados(as) não terão efeitos suspensivos; 

§ 4 - As suspensões e destituições atenderão às hipóteses referidas no capítulo 

IV, do Estatuto vigente - Das Sanções.  

Art. 46 - A Comissão de Ética será instalada pela Assembleia Geral quando houver 

denúncia por escrito de ato ou conduta que infrinja os princípios lavrados no Estatuto 

do SINASEFE e neste Regimento Interno da Seção Sindical Mato Grosso. 

§ 1º - Cabe à Assembleia Geral constituída deliberar a admissibilidade da 

denúncia. 

§ 2º - Cada Comissão de Ética será constituída por 3 (três) sindicalizados(as) e 
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respectivos(as) suplentes que não façam parte da Diretoria ou de qualquer outra 

instância organizativa da seção sindical, eleitos(as) em Assembleia Geral, sendo 

o(a) relator(a) escolhido entre seus membros(as). 

§ 3º - Após a instalação da Comissão de Ética, o(a) relator(a) notificará o(a) 

denunciado(a) em até 5 (cinco) dias úteis e estabelecerá um prazo de 15 (quinze) 

dias – úteis também - para que o(a) mesmo(a) apresente sua defesa. 

§ 4º - Após a apresentação da defesa, a Comissão terá um prazo de 60 (sessenta) 

dias prorrogáveis por igual período, para apresentar o parecer final. 

Art. 47 - As sanções de caráter administrativo ficarão a cargo da Assembleia Geral, 

assegurado o direito de recorrer às instâncias superiores, enquanto as de caráter civil 

e penal serão encaminhadas aos fóruns competentes. 

CAPÍTULO V 

DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA 

Art. 48 - Constitui patrimônio do SINASEFE Seção Sindical Mato Grosso: 

I - A receita das contribuições dos sindicalizados e dos não sindicalizados; 

II - Os bens imóveis que a ela pertençam ou venha pertencer; 

III - Os bens móveis, utensílios e equipamentos; 

IV - Os legados, doações e concessões feitas em caráter permanente, 

resultante ou não de convênios com entidades não-governamentais, nacionais 

ou internacionais. 

§ único - as celebrações de convênios com entidades não-governamentais serão 

previamente autorizadas em reunião dos membros da diretoria, sendo 

consideradas aprovadas a partir da deliberação da maioria simples dos presentes 

na reunião. 

Art. 49 - Em caso de dissolução, o patrimônio da Seção Sindical será revertido para 

entidade congênere que não tenha vínculo ou dependência com o Estado e que atue 

em defesa dos interesses dos trabalhadores. 



28 

 

Art. 50 - Os títulos de crédito e os bens imóveis da seção sindical Mato Grosso 

somente poderão ser alienados com aprovação em Assembleia Geral da Entidade. 

§ único - A venda será efetuada pela Diretoria após decisão favorável da 

Assembleia Geral, mediante concorrência pública, a nível estadual, pela maior 

oferta, com edital publicado no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias da data de sua realização. 

Art. 51 - A receita do SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso será composta de: 

I - Mensalidade sindical; 

II - Percentual sobre as ações judiciais; 

III - Juros provenientes de aplicações no mercado financeiro; 

IV - Subvenções de qualquer natureza; 

V - Renda de doações feitas à Seção Sindical Mato Grosso; 

VI - Outras receitas. 

Art. 52 - Toda contribuição compulsória sindical que não esteja prevista neste 

Regimento e que por força de Lei for descontada dos(as) sindicalizados(as) e 

revertida à Seção Sindical é rejeitada por este Sindicato, sendo devolvida 

integralmente a seus titulares. 

Art. 53 - A mensalidade sindical, prevista no inciso I do artigo 52, será de 1% (um por 

cento) sobre a remuneração do(a) filiado(a). 

§ único - Remuneração, para efeitos deste Regimento, é o vencimento básico ou 

provento do(a) sindicalizado(a), acrescido de todas as vantagens pecuniárias 

estabelecidas em Lei, de caráter permanente ou não, excetuando-se o auxílio pré-

escolar, auxílio alimentação, auxílio transporte, adicionais de 

insalubridade/periculosidade, adicional noturno, salário família, décimo terceiro e 

⅓ (um terço) de férias. 
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Art. 54 - A Seção Sindical repassará, mensalmente, percentual da arrecadação 

proveniente da mensalidade sindical para a Direção Nacional, em conta própria, 

conforme art. 69 do Estatuto. 

§ único - O repasse à Direção Nacional deverá ocorrer em, no máximo, cinco dias 

úteis após o depósito ser efetuado pelo IFMT, na conta da Seção Sindical. 

Art. 55 - Sobre as ações judiciais ganhas será descontado um percentual de cada 

servidor(a) para a Seção Sindical, proposto pela Diretoria, respeitado o contrato 

firmado com a assessoria jurídica. 

§ único - Do total dos recursos obtidos pela Seção Sindical, provenientes de ações 

judiciais, conforme estabelecido no caput deste artigo, serão repassados 20% 

(vinte por cento) para a Direção Nacional, em conta própria. 

CAPÍTULO VI 

DO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA PERMANENTE 

Art. 56 - Será instituído o fundo de reserva financeira permanente da Seção Sindical 

Mato Grosso que corresponderá a 5% (cinco por cento) da receita líquida, após 

deduzidas todas as despesas ordinárias, decorrentes exclusivamente das 

contribuições mensais dos(as) sindicalizados(as) desta Seção Sindical. 

§ 1º - O referido valor decorrente do fundo de reserva deverá, obrigatoriamente, 

ser depositado em conta bancária de aplicação financeira, utilizada 

exclusivamente para esse fim. 

§ 2º - O fundo de reserva somente poderá ser utilizado para as seguintes 

finalidades: 

I - despesas decorrentes de greve ou paralisação; 

II - aquisição de bem imóvel ou automóvel, mediante aprovação de ⅔ (dois 

terços) das Assembleias de campi do IFMT que forem vinculados à Seção 

Sindical Mato Grosso, conforme este Regimento Interno; 

III - benfeitorias necessárias em imóvel, sendo assim consideradas as que têm 

por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore, mediante aprovação de ⅔ 
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(dois terços) das Assembleias de campi do IFMT que forem vinculados à Seção 

Sindical Mato Grosso, conforme este Regimento Interno; 

IV - pagamento de verbas rescisórias e de eventual indenização para 

funcionários desta Seção Sindical; 

V - pagamento ou depósito judicial decorrentes de condenação ou 

determinação judicial de responsabilidade do Sindicato. 

§ 3º - A aprovação a que se refere o inciso III e IV do parágrafo anterior, deverá 

ser por maioria simples dos(as) sindicalizados(as) presentes em cada uma das 

Assembleias de campi. 

§ 4º - Para efeito deste artigo, entende-se por força maior os fatos humanos ou 

naturais, que podem até ser previstos, mas que não podem ser impedidos; o caso 

fortuito é o evento que não se pode prever e que não podemos evitar. 

§ 5º - A prestação de contas da Seção Sindical deverá conter a específica 

composição financeira mensal e total do fundo de reserva, incluindo os ganhos 

obtidos com a aplicação e eventuais retiradas com discriminação de sua 

destinação. 

§ 6º - O fundo de reserva foi aprovado pela Assembleia Geral de 11 de outubro de 

2017, tornando-se sua instituição obrigatória após o registro cartorial do 

Regimento Interno, efetivado no dia 29 de janeiro de 2018. 

§ 7º - Caso seja constatado desvio de finalidade e descumprimento do disposto 

neste artigo, será instaurada Comissão específica para apurar a situação, 

observando o previsto no art. 45 e 46 deste Regimento. 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 57 - O SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso tem personalidade jurídica 

própria, distinta de seus(suas) sindicalizados(as) que não respondem solidária ou 

subsidiariamente pelos atos praticados pelos(as) dirigentes das diversas instâncias 

da Seção Sindical. 
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Art. 58 - Somente em Assembleia Geral Extraordinária se poderá proceder as 

alterações do presente Regimento Interno, pelo voto da maioria simples dos(as) 

sindicalizados(as) presentes. 

§ único - A convocação para alterações do Regimento Interno da Seção deverá 

ser feita com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis. 

Art. 59 - Não haverá, no âmbito da Seção Sindical, remuneração pelo exercício de 

cargos sindicais. 

§ único - Não haverá prejuízo financeiro de qualquer natureza pelo exercício de 

cargos sindicais. 

Art. 60 - Em caso de vacância, a Assembleia Geral preencherá os cargos em votação 

com maioria simples dos votos válidos, respeitando-se o remanejamento de cargos 

no caso da Diretoria Executiva. 

Art. 61 - Somente terão direito de voto e de deliberação nas instâncias previstas no 

Art. 9º, os(as) sindicalizados(as) quites com suas obrigações regimentais e 

estatutárias, sendo permitido o voto secreto aos(às) sindicalizados(as), mediante 

prévia deliberação. 

Art. 62 - É vedado a qualquer tempo, o exercício simultâneo de qualquer cargo sindical 

previsto neste Regimento com: 

I - Cargos de Direção (CD) no IFMT; 

II - Funções Gratificadas (F.G.) no IFMT, salvo os que forem eleitos pela 

comunidade e aprovados em Assembleia Geral ou na cerimônia de posse da 

Diretoria. Em todos os casos deverá ser lavrado em ata. 

Art. 63 - São inelegíveis para qualquer cargo da Seção Sindical: 

I -  os que comprovadamente lesarem o patrimônio de qualquer entidade 

sindical ou pública; 
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II - os que tenham sido destituídos de cargos administrativos ou de entidade 

sindical; 

III - os que tiverem sido condenados por crime doloso ou culposo, enquanto 

persistirem os efeitos da pena; 

IV - os que não tiverem definitivamente aprovadas suas contas, quando em 

exercício, em qualquer cargo do SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso; 

V - os ocupantes dos cargos e funções definidas nos incisos I e II do artigo 

anterior. 

Art. 64 - Os(As) servidores(as) temporários(as) poderão sindicalizar-se ao SINASEFE 

Seção Sindical Mato Grosso e se manterem filiados(as) pelo tempo que durar seu 

vínculo com o IFMT. 

Art. 65 - Este regimento deverá ser modificado ou alterado sempre que for alterado 

o Estatuto do SINASEFE. 

Art. 66 - A redistribuição de um(a) servidor(a) sindicalizado(a) para outro órgão da 

administração federal, implica na desfiliação junto ao SINASEFE - Seção Sindical 

Mato Grosso. 

Art. 67 - O logotipo do SINASEFE - Seção Sindical Mato Grosso será equivalente ao 

usado pelo SINASEFE. 

Art. 68 - São fundadores(as) desta Seção Sindical, todos(as) aqueles(as) que 

assinaram a lista de presença no ato da sua fundação, em 08(oito) de junho de 1989. 

Art. 69 - O Regimento Interno registrado em 2018, entrou em vigor no dia 11/10/2017, 

aprovado na mesma Assembleia Geral que deflagrou o processo de eleição da 

diretoria da seção sindical do SINASEFE/MT para o biênio 2017/2019, ocasião em 

que foi prevista, exclusivamente para o referido biênio, a reeleição de membros da 

Diretoria e do Conselho Fiscal da Seção Sindical Mato Grosso do mandato de 

2013/2015 e 2015/2017.  
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§ único - Este Regimento Interno - após ter sido adequado ao Estatuto vigente e ao 

33º CONSINASEFE - foi aprovado pela Assembleia Geral do dia 17/12/2021 e passa 

a reger a Seção Sindical do SINASEFE/MT. 

Art. 70 - O cumprimento dos deveres previstos no art. 55 do Estatuto vigente constitui 

condição indispensável para que a Seção Sindical Mato Grosso seja considerada em 

dia com suas obrigações e credenciada a participar do CONSINASEFE, da PLENA e 

de outras atividades do SINASEFE. 

§ 1º A Seção Sindical Mato Grosso deverá observar o art. 81, parágrafo 1º do 

Estatuto do SINASEFE quanto à realização do Encontro Nacional de Mulheres, 

garantindo a participação das interessadas na Plenária Nacional. 

§ 2º - A Seção Sindical Mato Grosso deverá participar da organização do Encontro 

Regional do Centro-Oeste, art. 81, parágrafo 2º do Estatuto, juntamente com as 

demais seções sindicais que compõem a região.  

Art.71 - Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral. 

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021. 

Alteração do Regimento Interno de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária 

realizada no dia 17 de dezembro de 2021, às 17h45, via Google Meet. 
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