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ALTERAÇÕES AO ESTATUTO 

CAPÍTULO 1 
DA CONSTITUIÇÃO, PRERROGATIVAS, DEVERES 

E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO 

1. Alteração na numeração dos artigos, passando de numerais cardinais para 

ordinais. 

Exemplo: Art. 1 para Art. 12 

Art. 11  — O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Piauí — SINTEPI, 
denominado Sindicato dos Urbanitários, fundado em 03 de abril de 1981, Carta Sindical de 29 
de dezembro de 1982, com sede e foro na cidade de Teresina — P1, à Rua Riachuelo 649/sul e 
jurisdição sobre todo o território piauiense, é constituído para representar e defender os 
interesses coletivos e individuais dos empregados ativos e também dos inativos (ex-
empregados aposentados que foram integrantes da base urbanitária), inclusive em questões 
judiciais e administrativas de todos trabalhadores na indústria de energia elétrica, hidráulica, 
térmica, eólica, nuclear, gasosa ou solar, em suas diversas fontes, dos trabalhadores nas 
empresas que exerçam atividades econômicas, tanto as similares quanto as conexas, 
relacionadas com a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, 
hidráulica, térmica, cólica, nuclear, gasosa ou solar, em suas diversas fontes do Estado do 
Piauí; de todos trabalhadores de indústrias e empresas com a finalidade de fornecer saneamento 
básico e ambiental do Estado do Piauí que realizam o abastecimento, distribuição, purificação 
de água, de esgotamento sanitário, coleta e beneficiamento do lixo e Companhia de Habitação 
do Piauí - EMGERPIICOHAB-PI, e visa estabelecer condições justas para todos os seus 
representados, a independência, autonomia sindical e a defesa das instituições democráticas da 
sociedade brasileira. 

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS E DEVERES DO ASSOCIADO 

Art. 30 
— A todo empregado pertencente ao quadro funcional de qualquer unia das empresas 

mencionadas no Art. 1, ser-lhe-á assegurado o direito de se associar ao SINTEPI. 
Parágrafo Primeiro: 
Ficará isento do pagamento das mensalidades contributivas do sindicato o trabalhador/a que por 
motivo de Licença sem remuneração, Demissão por perseguição politica e sindical e Serviço 
Militar Obrigatório terão assegurados os mesmos direitos dos associados em atividade laboral. 
Parágrafo Segundo: 
O Sindicato representa todos os inativos, sendo que os que se filiarem ficarão obrigados a 
pagar uma taxa de contribuição com o fator de correção anual, que será definida em 
Assembleia Geral Extraordinária, os quais autorizarão os descontos junto à fonte pagadora. 
Ficam assegurados aos inativos não filiados os mesmos direitos dos ativos filiados, com 
exceção da colônia de férias e hospedagem nas casas dos Urbanitários. 
Parágrafo Terceiro: 
Ao associado desempregado ou que deixar a categoria, fica assegurado o direito à assistência 
jurídico-trabalhista, pelo período prescricional estabelecido conforme legislação em vigor, após 
o rompimento do vínculo empregatício com a empresa integrante da categoria econômica. 
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Art. 190 
- A Diretoria Executiva é composta por 25 (vinte e cinco) membros e efetivos, com 

igual número de suplentes, que poderão desempenhar funções em secretarias especialmente 
criadas, com o objetivo de auxiliar no desempenho de atividades do Sindicato, quadrienalmente 
eleitos pelo voto direto e secreto dos associados em gozo dos seus direitos, na forma deste 
Estatuto, e tem a seguinte distribuição de cargos: 
1. PRESIDENTE; 
II. VICE-PRESIDENTE; 
111. SECRETARIA GERAL; 
IV. 10 SECRETÁRIO; 
V. TESOUREIRO GERAL; 
VI. 10 TESOUREIRO; 
VII. DIRETORIA DE FORMAÇÃO E POLÍTICA SINDICAL; 
VIII. DIRETORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO; 
IX. DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS; 
X. DIRETORIA DE ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICO; 
XI. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO; 
XII. DIRETORIA DE SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABAHO; 
XIII. DIRETORIA DE MOBILIZAÇÃO; 
XIV. DIRETORIA DA MULHER URBANITÁRJA; 
XV. DIRETORIA REGIONAL NORTE 1; 
XVI. DIRETORIA REGIONAL NORTE II; 
XVII. DIRETORIA REGIONAL NORTE III; 
XVIII. DIRETORIA REGIONAL NORTE IV; 
XIX. DIRETORIA REGIONAL SUL 1; 
XX. DIRETORIA REGIONAL SUL TI; 

XXI. DIRETORIA REGIONAL SUL III; 
XXII. DIRETORIA REGIONAL SUL IV; 
XXIII. DIRETORIA REGIONAL SUL V; 
XXIV. DIRETORIA DE ENERGIAS ELÉTRICA ALTERNATIVAS; 
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CAPÍTULO IV 
DA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DO SINDICATO 

Art. 70 
- São órgãos do Sindicato: 

1. ASSEMBLEIA GERAL 
II. CONGRESSO DA CATEGORIA 
III. CONSELHO DELIBERATIVO 
IV. DIRETORIA 
V. CONSELHO FISCAL 
VI. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

CAPÍTULO IV 
DA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DO SINDICATO 

SEÇÃO IV 
DA DIRETORIA 



a~ 
XXV. DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 
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1. Organizar a categoria urbanitaria do Piaui em prol de uma política de desenvolvimento par \ 
TABELIÂ 

este seguimento; 
II. Promover seminários e outros eventos sobre Energias Elétrica Alternativas; 
III. Manter intercâmbio com as empresas geradoras e transmissoras e/ou distribuição destas 
energias; 
IV. Promover eventos políticos no sentido de fortalecer a categoria; 
V. Executar atribuições que lhes forem outorgadas pela Diretoria; 
VII. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto. 

Art. 36° - A Diretoria de Energias Elétrica Alternativas compete: 
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Art. 37° - A Diretoria de Saneamento Ambiental Compete: 
1.	 Organizar a categoria urbanitária do Piauí em prol de uma política de desenvolvimento 

para este seguimento; 
II. Promover seminários e outros eventos sobre o Saneamento Ambiental; 
III. Promover eventos políticos no sentido de fortalecer a categoria; 
IV. Executar atribuições que lhes forem outorgadas pela Diretoria; 
V. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto. 

SEÇÃO V 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 38° - Ao Conselho Fiscal compete: 
1. Reunir-se ordinariamente a cada dois meses e extraordinariamente quando necessário 
para examinar os livros, registros e todos os documentos de escrituração contábil do Sindicato; 
II. Analisar e aprovar os balanços e balancetes mensais apresentados pela Diretoria, para 
encaminhamento e posterior aprovação da Assembleia Geral; 
III. Fiscalizar a aplicação das verbas do Sindicato utilizados pela Diretoria; 
IV. Emitir parecer bimestral e sugerir medidas sobre qualquer atividade econômica, 
financeira e contábil da entidade; 
V. Requerer a convocação de Assembleia geral, ao Conselho Deliberativo da Entidade, 
sempre que forem constatadas irregularidades em assuntos relacionados com a sua área de 
atuação, desde que as irregularidades constatadas e comunicadas não possam ter sido sanadas 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias pela Diretoria do Sindicato de acordo com as normas e as 
condições previstas pelo presente Estatuto; 

SEÇÃO VI 
COSELHO DE ADIMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

Art. 410  - O SINI'EPI terá ainda, um CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, 
composto de 9 (nove) membros titulares e 11 (onze) suplentes. 

Parágrafo Primeiro: 
Somente poderão concorrer a membro efetivo (titular ou suplente) do CONSELHO DE 
ADMNISTRAÇÃO SUPERIOR os 40 (quarenta) associados com os registros 

/ 
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cronologicamente mais antigos ininterruptamente, persistindo as restrições do artigo 55
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Havendo empate nos registros cronologicamente mais antigos ininterruptamente, obsear-se- '\TABEL:Â  

o mais idoso como critério de desempate. 
Parágrafo Terceiro: 
Para concorrer a membro efetivo ou suplente, o (a) candidato (a) dever ter 10 (dez) anos de 
contribuição ininterrupta no mínimo. 
Parágrafo Quarto: 
Pode exercer o direito de voto no colégio eleitoral que elegerá o CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇAO SUPERIOR todo (a) associado (a) que estiver no gozo dos direitos sociais 
conferidos por este Estatuto e atender na data da aferição de elegibilidade, a exigência do 
parágrafo anterior (parágrafo terceiro) até 30 (trinta) dias antes das eleições. 
Parágrafo Quinto: 
Os (as) candidatos (as) eleitos (as) exercerão o mandato pelo período de 12 (doze) anos ou até 
completar 80 (oitenta) anos de idade. 
Parágrafo Sexto: 
Não se submete à limitação de idade do (parágrafo quinto) os membros fundadores do 
Sindicato. 
Parágrafo Sétimo: 
Haverá antecipação do processo eleitoral na forma do (parágrafo primeiro), para aferição e 
eleição na recomposição do CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO SUPERIOR, quando este 
contar com até 2/3 (dois terços) dos seus membros efetivos. 
Parágrafo Oitavo: 
Não poderão ser exercidos cumulativamente cargos individuais no CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR e nas demais diretorias do SINTEPI. 
Parágrafo Nono: 
O membro do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR será substituído em caso de 
doenças graves que impeça sua presença nas reuniões ou comprometa sua capacidade 
intelectual. 
Parágrafo Décimo: 
Terão direito a voz e a voto os titulares do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
podendo participar das reuniões deste Conselho com igual direito o Presidente do Sindicato, o 
Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e o Secretário Geral do Sindicato. 
Parágrafo Décimo primeiro: 
O CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO SUPERIOR reunir-se-á ordinariamente bimestral e 
extraordinariamente se necessário, com "quorum" mínimo de 2/3 (dois terços) de seus 
membros titulares. 

estatuto. 
Parágrafo Segundo: Beta M Eizabeth'  
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Art. 420  - AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR compete: 
1. Gerir os bens tangíveis e intangíveis oriundos dos incisos 1 a XIII, do artigo 111, deste 
Estatuto Social bem como as rendas produzidas pelos mesmos; 
II. Gerir administrativamente e financeiramente qualquer entidade que venha a ser formada 
oriunda do patrimônio do SINTEPI; 
111. Compor exclusivamente o corpo diretivo de qualquer entidade formada conforme 
incisos 1, deste artigo; 
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IV. Supervisionar o cumprimento das normas estatutárias do SINTEPI garantindo a ;í 
convocação de Assembleia Geral Extraordinária por solicitação dos associados, caso haj'/ ' 

postergação ou recusa da diretoria executiva; M Ei:zabern\ 

V. Ter livre acesso às contas do SINTEPI; SvaMunerJ 

VI. Lavrar em ata os resultados de suas reuniões e das decisões proferidas;
n, 0ír 
\ 

VII. Manter rigorosamente em dia todas as obrigações principais e acessórias das entidades 
formadas; 
VIII. Exercer o mandato para o qual foi eleito com esforço e dedicação, propagando o espírito 
sindical na categoria e cumprir e fazer cumprir o presente estatuto; 
IX. Administrar o patrimônio do SINTEPI de acordo com o presente estatuto; 
X. Garantir a filiação de qualquer integrante da categoria, sem distinção, observando 
apenas o Estatuto. 

Artigo 430  - O Presidente do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR será eleito 
para mandato de 4 (quatro) anos, através de pleito interno, por maioria simples, na qual terá 
direito de voto o (as) titulares e suplentes do Conselho, também podendo participar da votação 
com igual direito o Presidente do Sindicato, o Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e o 
Secretário Geral do Sindicato. 

CAPÍTULO VII 
DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 50° - As eleições para a renovação da Diretoria do Sindicato, do Conselho Fiscal e 
Delegados Sindicais serão realizadas conjunta, de quatro em quatros anos em conformidade 
com o disposto neste Estatuto e com a orientação da Central Única dos Trabalhadores/as. 
Parágrafo único: 
Todo o processo eleitoral poderá ser realizado na forma eletrônica de acordo com o presente 
Estatuto. 

l
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SEÇÃO III 
DA COORDENAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

Parágrafo sétimo: 
A Comissão Eleitoral compete: 
1. Organizar a documentação eleitoral; 
II. Acompanhar a eleição Eletrônica dos votos; 
III. Fazer as comunicações e publicações devidas; 
IV. Preparar as relações de votantes; Confeccionar a cédula manual ou eletrônica e todo 
material eleitoral necessário; 
V. Conferir a documentação apresentada pelos candidatos, examinar se estes atendem aos 
requisitos e exigências deste Regulamento e decidir pelo Registro ou recusa da candidatura; 
VI. Decidir sobre impugnações de candidaturas, nulidades ou recursos; 
VII. Decidir sobre quaisquer outras questões referentes ao processo eleitoral. 

SEÇÃO VII 
DO VOTO SECRETO 
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voivamunter III. Verificação da autenticidade da cédula única à vista das rubricas dos membros da ASEiJ  

coletora; 
1V. Emprego de urna manual ou eletrônica que assegure a inviolabilidade do voto; 
V. Designação de trabalhadores/as da base ou de outras entidades sindicais e populares que 
serão responsáveis pelo acompanhamento da votação no Estado do Piauí a ser efetuada pela 
Comissão Eleitoral. 

SEÇÃO VIII 
DA CÉDULA ÚNICA 
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Art. 72° - O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências: 
1. Uso da cédula ou urna eletrônica contendo todas as chapas registradas; 
II. Isolamento do eleitor em cabine indevassável para o ato de votar; 

Art. 73° - A cédula única, contendo apenas o número de inscrição e nome de cada chapa 
registrada, deverá ser confeccionada em papel branco e pouco absorvente com tinta preta e 
tipos uniformes. 

Parágrafo Primeiro: 
A cédula única, deverá ser confeccionada de maneira tal que, dobrada, resguarde o sigilo do 
voto sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-la. 
Parágrafo Segundo: 
Ao lado do número de inscrição e nomes de cada chapa, haverá um retângulo branco, onde o 
eleitor assinalará a sua escolha. 
Parágrafo Terceiro: 
A cédula única de votação para a escolha de Delegados Sindicais constará o número de 
inscrição e o nome ou pseudônimo de cada candidato a Delegado Sindical. 
Parágrafo quarto: 
A cédula única será utilizada em casos em que não puder ser assegurada a votação eletrônica. 

SEÇÃO X 
DA VOTAÇÃO 

Art. 770  - No dia e local designados, 30 (trinta) minutos antes da hora do início da votação, os 
membros da Comissão Eleitoral ou da mesa coletora verificarão se estão em ordem o material 
eleitoral e a urna destinada a recolher os votos providenciando o coordenador da mesa para que 
sejam supridas eventuais deficiências. 
Art. 78 - A hora fixada no edital, e tendo considerado o recinto e o material em condições 
devidas, o coordenador da mesa declarará iniciado os trabalhos de votação eletrônica ou 
manual. 

Art. 79° - Os trabalhos eleitorais da mesa coletora terão duração mínima de 08 (oito) horas 
contínuas, observadas sempre as horas de início e de encerramento previstas no Edital de 
Convocação, sendo que a Comissão Eleitoral procederá ao fechamento dos acessos eletrônicos 
de votação. 

Parágrafo Único: 
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eleitores da folha de votação. 
Os trabalhos de votação poderão ser encerrados antecipadamente se já tiverem votado todos 
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Art. 80° - Somente poderao permanecer no recinto da mesa coletora eletronica ou manual os 
,\TABELÁ 

seus membros da Comissão Eleitoral ou as pessoas por ela designados, os fiscais 
advogados procuradores das chapas concorrentes e, durante o tempo necessário à votação, o 
eleitor. 

Parágrafo Único: 
Nenhuma pessoa estranha à direção da mesa coletora poderá interferir no seu funcionamento 
durante os trabalhos de votação, salvo os membros da Comissão Eleitoral ou qualquer outra 
pessoa com expressa autorização do Presidente da Comissão Eleitoral. 

Art. 810  - Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa, depois de 
identificado, assinará a folha de votantes e na cabine indevassável efetuará seu voto eletrônico 

o nos locais e cidades divulgados no Edital; E no caso de voto com a cédula única, após votar, a 
dobrará, depositando-a, em seguida, na urna colocada na mesa coletora. 

Parágrafo Único: 
O voto separado será tomado da seguinte forma: 
1. O coordenador da mesa coletora entregará ao eleitor envelope apropriado, para que ele, na 
presença da mesa coloque a cédula que assinalou; 
II. O coordenador da mesa coletora colocará o envelope dentro de outro maior e anotará no 
verso deste o nome do eleitor e o motivo do voto em separado, depositando-o na urna; 
III. Os envelopes serão padronizados de modo a resguardar sigilo do voto. 

SEÇÃO XVI 
DISPISIÇÕES ELEITORAIS GERAIS 

Art. 1020 
- À Comissão Eleitoral incube organizar o processo eleitoral em duas vias, 

constituídas a primeira dos documentos originais e a outra das respectivas cópias, que ficarão à 
disposição dos associados para consulta mediante requerimento, pelo prazo máximo de 30 
(trinta) dias, após  a realização das eleições. 
Parágrafo Único - São peças essenciais do processo eleitoral: 
1. Edital e aviso resumido do edital; 
II. Exemplar do jornal que publicou o aviso resumido do edital e relação das chapas inscritas; 
III. Cópia dos requerimentos de registro de chapas, fichas de qualificação dos candidatos e 
demais documentos; 
IV. Relação dos eleitores; 
V. Expediente relativo a composição das mesas eleitorais; 
VI. Listas de votantes; 
VII. Ata dos trabalhos eleitorais; 
VIII. Exemplar da cédula única; 
IX. Impugnação, recursos e defesas; 
X. Resultado da eleição; 
XI. Cédula Eletrônica 
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CAPÍTULO IX 

DO PATRIMÔNIO 

Art. 122° — Os títulos de renda e os bens imóveis só poderão ser alienados por proposição da 
Diretoria Executiva, mediante parecer favorável das instâncias Conselho Fiscal, Diretoria 
Colegiada e CONSELHO DE ADMNISTRAÇAO SUPERIOR, por decisão de Assembleia 
Geral Extraordinária, especificadamente convocada para este fim, que autorizará ao Presidente 
da Diretoria Executiva e ao Diretor (a) Administrativo e Financeiro assinarem os documentos 
necessários à alienação do título ou bem imóvel. 

Art. 123° - Todas as operações de ordem financeira e patrimonial serão evidenciadas por 
registros contábeis, executados sob responsabilidade de contabilista legalmente habilitado. 
1. A escrituração contábil a que se refere este artigo será baseada em documentos de 
receita e despesa que ficarão arquivados no serviço de contabilidade, à disposição dos (as) 
associados (as) e dos órgãos competentes de fiscalização; 
II. Os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa, a que se refere o 
Parágrafo anterior, poderão ser incinerados, depois de decorridos 05 (cinco) anos da data de 
quitação de contas pelo órgão competente. 
III. E obrigatório o uso do Livro Diário, encadernado com folhas seguidas e 
tipograficamente numeradas, para escrituração, pelo método das partidas dobradas, diretamente 
ou por reprodução, dos atos ou operações que modifiquem ou venham a modificar a situação 
patrimonial da entidade, o qual conterá, respectivamente na primeira e na última páginas, os 
termos de abertura e encerramento; 
IV. Caso seja utilizado o sistema mecânico ou eletrônico para escrituração contábil, este 
poderá substituir o Livro Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas ou formulários 
contínuos, cujos lançamentos deverão satisfazer a todos os requisitos e normas de escrituração 
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Art. 116° — O patrimonio da Entidade constitui-se.
. 

1. Receita resultante das contribuições devidas ao Sindicato pelos que participam dá- 
categoria profissional, fixadas pela Assembleia Geral ou em decorrência da formação legal ou 
cláusula inserida em convenção coletiva de trabalho e/ou acordo Coletivo de Trabalho e 
Sentenças Normativas. 
II. Das mensalidades dos associados. 
III. Dos bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos. 
IV. Dos direitos patrimoniais decorrentes da celebração de contratos. 
V. Das doações e dos legados, contribuições e contratações ou patrocínios financeiros, em 
bens de serviços ou materiais, de pessoas jurídicas e fisicas, publicas, nacionais e estrangeiras; 
VI. Das multas e das outras rendas eventuais. 
VII. Os bens móveis e imóveis e as rendas produzidas pelos mesmos; 
VIII. Os títulos de crédito que a ela pertençam ou venha a pertencer; 
IX. Os legados, doações e concessões feitas em caráter permanente; 
X. As entidades criadas a partir do patrimônio do SINTEPI exclusivamente em forma de 
Sociedade Anônima de capital fechado; 
XI. Os juros sobre aplicações financeiras; 
XII. Vendas de publicações de autoria própria; 
XIII. Subvenções, contratações, parcerias ou convênios que lhe sejam destinados pelos 
poderes públicos no âmbito Municipal, Estadual e Federal; 

FRUNE Intersindical 
Nordeste 



CQA 

ZZ? /A(iLL 
oao J .nimo de Sousa Filho 

1cretário da AGE 

Adonias Feitosa de Sousa 
OAB/PI 2840 

C° 1 EXTRAJUDICIAL 
10 

 

p 

101012019. 
TERESINA 
SELO A 
ww.tJ 

leio  Rua (,.rvid CaStas, 495 - Centro• TeresiurafPl CEP 64001 190 
1 1 1 1 Conta'o: (96) 3221-7513 - tabjc com.br - tabjc@uol.com  br 

Bala: Maria EJieU Paiva Silva Mulier IegisKo de tmOveis• Notas• Titules e Documentos 'Pessoa lundica 

RECONHEÇO POR SEMELHAN 
CH u;LjESFE. 

-l-n - 

DE NCISCO DAS 
ELA EMPRESA 
IAS URBANAS 
QUIVADO EM 
'E. DOU FÉ. 

Ae EASSI' 
ADOR-'\ S INDÚS 
1l o- AT. 

DA 1' 
A 
DA 

CON 
a us.br/ • ortalextr 

TEST. 
3/1012019 09:30:2 
K65506 LTE EM 

DOS NDICATO 

\d 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Urbanas do Estado do Piauí - SINTEPI 
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Art. 124° - Os atos que importem em malversação ou dilapidação do patrimônio do Sindicato 
ficam equiparados ao crime de peculato, julgado e punido na conformidade da Legislação 
Penal. 

Art. 125° - No caso da dissolução do SINTEPI, o que só se dará por deliberação expressa da 
Assembleia Geral Extraordinária, para esse fim o convocada, e com a presença mínima de 2/3 
(dois terços) dos associados quites, o seu patrimônio, pagas as dívidas legítimas decorrentes de 
suas responsabilidades, será doado a Sindicato da mesma categoria ou ainda a qualquer 
entidade sindical profissional, inclusive Centrais Sindicais, a critério da Assembleia Geral 
Extraordinária que deliberou sobre a dissolução. 

Teresina(PI), 26 de agosto de 2019. 

Francisc das Chrgas~farques Ferreira 
Presidente da AGE 
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exigidos com relação aos livros mercantis, inclusive no que diz respeito aos termos de abertur.,' 5\C 
e encerramento e numeração sequencial e tipográfica;
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V. Na escrituração por processo de fichas ou formulários contínuos, o Sindicato adotar ivi) 

livro próprio para inscrição do balanço patrimonial e da demonstração do resultado  dá  \1ÁBELÂJ 

exercício, que conterá os mesmos requisitos exigidos para os livros de escrituração. 
VI. O SINTEPI manterá registro específico dos bens de qualquer natureza de sua propriedade, 
em livros ou fichas próprias, que atenderão às mesmas formalidades exigidas para o Livro 
Diário. 
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