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- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA ATENS UFRGS 
Seção Sindical 

  
Art. 1º - O artigo 1º e seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, o caput do artigo 4º,  o  
inciso I do artigo 9º, o artigo 16,  os incisos I e X do artigo 20,  o parágrafo 1º 
do artigo 21, o artigo 22, os incisos I e II do artigo 23, o artigo 29, alíneas d)  e 
k) do artigo 30, o caput do artigo 33, parágrafo 3º do artigo 35, o caput do 
artigo 40, inciso I do artigo 41, passam a vigorar com as seguintes redações: 
 

“... Art. 1°- A Seção Sindical dos Técnicos de Nível Superior da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das 
Instituições de Ensino Superior (IFES) - ATENS SINDICATO NACIONAL  - designar-se-á 
ATENS UFRGS Seção Sindical, constituída em Seção Sindical, por prazo de duração 
indeterminado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, 
representante da categoria dos ocupantes de cargo de Nível Superior das Instituições 
Federais de Ensino Superior no Rio Grande do Sul, sejam ativos, aposentados e 
pensionistas. 
§ 1º - A ATENS UFRGS Seção Sindical faz parte da estrutura organizativa do ATENS 
Sindicato Nacional, nos termos do disposto no artigo 21, inciso VI e artigo 42 e seguintes 
do Estatuto do ATENS Sindicato Nacional; 
§ 2º - A ATENS UFRGS Seção Sindical será regida por este Regimento e legislação 
pertinente, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária dos Técnicos de Nível Superior 
associados, respeitando o Estatuto do ATENS Sindicato Nacional; 
§ 3º - A ATENS UFRGS Seção Sindical é a entidade representativa dos direitos e interesses 
trabalhistas e profissionais, em juízo ou fora dele, dos ocupantes de cargos de Técnicos de 
Nível Superior (TNS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sejam ativos, 
aposentados e pensionistas; 
§ 4º - A ATENS UFRGS Seção Sindical tem autonomia política, administrativa, patrimonial e 
financeira garantida pelo artigo 42 do Estatuto do ATENS Sindicato Nacional. ....” 
 
“.... Art. 4°- A ATENS UFRGS Seção Sindical, do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível 
Superior das Instituições de Ensino Superior - ATENS SINDICATO NACIONAL tem por 
finalidade a promoção da integração, valorização dignificação e desenvolvimento 
sociocultural da categoria referida no artigo 1º, parágrafo 3º deste Regimento, 
observando sempre os seguintes princípios fundamentais:...” 
 
“... Art. 9°- São direitos dos sindicalizados: 
I- Participar das atividades organizadas pela ATENS UFRGS Seção Sindical; ....” 
 
“... Art. 16 – A mensalidade dos sindicalizados na ATENS UFRGS Seção Sindical será o 
equivalente ao valor de 1% (um por cento) do seu vencimento básico na tabela de 
vencimentos dos Técnico-Administrativos de Nível Superior em Educação 
Parágrafo Único – A ATENS UFRGS Seção Sindical repassará mensalmente ao Sindicato 
Nacional dos Técnicos de Nível Superior das Instituições Federais de Ensino Superior 
(ATENS-SN), pela sindicalização indireta, o percentual do vencimento de cada sindicalizado 
desta Seção Sindical estipulado no   Estatuto do ATENS SN. ....” 
 
“.... Art. 20- A Assembleia Geral, instância máxima de deliberação, constituída dos 
sindicalizados contribuintes e em pleno gozo de seus direitos sociais e quites com todas as 
suas obrigações com a Entidade, compete: 

I - Dar posse aos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do ATENS 
UFRGS Seção Sindical; 
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X- Aprovar o relatório da Diretoria Executiva da ATENS UFRGS Seção Sindical e o 
balanço financeiro; ...” 
 
“... .Art. 21- A convocação da Assembleia Geral será feita mediante Edital publicado em 
meio eletrônico, e/ou outro meio de divulgação da ATENS UFRGS Seção Sindical. 
§ 1° - O Edital de convocação das Assembleias deverá ser afixado em local visível na sede 
da entidade e/ou publicado na página desta Seção Sindical. ...” 
 
“... Art. 22 – A Assembleia Geral realizar-se-á, em primeira convocação, com a presença 
mínima da maioria dos sindicalizados e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos  
após, com qualquer quorum.  ...” 
 
“... Art. 23 – As reuniões ordinárias da Assembleia Geral serão convocadas: 
I- Trienalmente para a posse dos membros  da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do 
ATENS UFRGS Seção Sindical; 
II- Anualmente para aprovação dos relatórios de atividades e prestação de contas da 
Diretoria  Executiva da ATENS UFRGS Seção Sindical, análise e aprovação dos relatórios de 
atividades e custeio para o exercício seguinte. ...” 
 
“... Art. 29- O mandato da Diretoria Executiva será de 03 (três) anos, sendo vedada a 
reeleição pela terceira vez consecutiva no mesmo cargo. ...” 
 
“... Art. 30- Aos cargos da Diretoria Executiva compete: 
d) Convocar eleições para nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ATENS UFRGS 
Sindicato Nacional, bem como designar a Comissão Eleitoral, de acordo com o previsto 
neste Regimento;  
k) Criar comissões e Grupos de Trabalhos; ...” 
 
“... Art. 33 – O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros Titulares e 03 (três) 
Suplentes, com mandato de 03 (três) anos. ...” 
 
“... Art. 35- As decisões do Conselho Fiscal somente serão tomadas pela composição total 
de seus membros. 
§ 3° Os membros Suplentes do Conselho Fiscal poderão participar das reuniões sem 
direito a voto, quando não estiverem em substituição dos membros Titulares. ...” 
 
“... Art. 40 - As eleições dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da 
ATENS UFRGS Seção Sindical serão realizadas em votação secreta, podendo ser por meio 
eletrônico, a cada 03 (três) anos, obedecidas as exigências deste Regimento. ...” 
 
“... Art. 41 - A Comissão Eleitoral terá a seguinte composição: 
I – Três (03) representantes Titulares e um (01) representante Suplente nomeados  pelo 
Diretor Presidente entre os sindicalizados quites com suas obrigações sindicais; 
II – Os Integrantes da Comissão Eleitoral não poderão participar como candidatos no 
Processo Eleitoral em que estiverem atuando.  ...” 

 
Art. 2º - O Regimento Interno passa a vigorar acrescido dos seguintes 
artigos para regulamentar a Consulta Eletrônica no seu Título VI, 
renumerando o Título seguinte: 

TÍTULO VI 
DA CONSULTA ELETRÔNICA 

 
Art. 44-A Por iniciativa da Diretoria do ATENS UFRGS Seção Sindical, poderão  ser 
efetuadas consultas aos sindicalizados, por meio eletrônico, como forma de 
subsidiar as decisões a serem tomadas por esta instância. 
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Art. 44-B. O meio eletrônico deverá ser considerado como instrumento de 
consulta nas seguintes situações: 
a) Deflagração de Greve; 
b) Proposições de assinatura de acordos coletivos pela Diretoria do ATENS 
Sindicato Nacional com os Órgãos Públicos aos quais estejam vinculados os 
membros da categoria; 
c) Proposições da Diretoria do ATENS UFRGS Seção Sindical; 
d) Proposições da Diretoria do ATENS Sindicato Nacional; 
e) Proposições aprovadas em Fórum Nacional. 

 
Art. 3º - As alterações de que trata esta proposta serão aplicadas a partir das 
eleições realizadas em 30 de agosto de 2017. 
 
Art. 4º - Estas alterações ao Regimento Interno da ATENS UFRGS Seção 
Sindical entram em vigor na data de sua aprovação. 
 
    Porto Alegre,  


