
Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza – SINDIFORT 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Servidores e Empregados 
Públicos do Município de Fortaleza – SINDIFORT, 
ent idade sindical  de base representat iva, 
regularmente constituída, inscrita no CNPJ (MF) sob 
nº 23.562.937/0001-56, com sede na rua 24 de maio, 
1188, centro, CEP: 60020-000, por meio de sua 
Diretoria Executiva, nos termos do artigo 7º, artigo 8º; 
inciso XII, artigo 10; inciso I, artigo 11; inciso I, II, III, 
artigo 12,13, artigo 14; incisos I e II, artigo 15; inciso I, 
do Estatuto Social da entidade, convoca todos os 
servidores associados em dia com suas obrigações 
estatutárias para as ASSEMBLEIAS SETORIAIS 
para eleição dos delegados de base, em 
cumprimento ao artigo 39 do estatuto social, que 
ocorrerão no período de 21 a 25 de junho de 2021 de 
f o r m a  v i r t u a l  p e l a  p l a t a f o r m a  : 
HTTPS://cloud.sindifort.org.br exceto, a assembleia 
dos servidores da extinta EMLURB (URBFOR e 
SCSP) que será realizada de forma presencial, em 
virtude da maioria dos associados possuir 

equipamentos incompatíveis para uso de 
plataformas virtuais. Em cumprimento ao artigo 39 
do estatuto social será assegurado a seguinte 
proporcionalidade:

Art. 39. Os delegados sindicais de base serão 
escolhidos dentre os associados, em cada um dos 
órgãos da administração direta e indireta do 
município de Fortaleza, através de assembleias 
setoriais, observada a seguinte proporção:

I. Até duzentos filiados: um delegado e um 
suplente; II. De duzentos e um a trezentos e 
cinquenta filiados: dois delegados e dois suplentes; 
III. De trezentos e cinquenta e um a quinhentos: três 
delegados e três suplentes; IV. Acima de quinhentos 
filiados: quatro delegados e quatro suplentes.

Parágrafo primeiro. A eleição de delegado 
sindical de base é restrita a filiados do SINDIFORT 
do mesmo órgão ou entidade, e será presidida por 
um ou mais membros da Diretoria Executiva.

Calendário de assembleias:

Fortaleza, 17 de junho de 2021.
 DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDIFORT.

 Antonia Nascelia Silva – Presidente.
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