
MlNUTA CONTRÀTO Df, CONVÉNIO CONAC/SINDITAMARATY

INSTRIJMENTO DE CONVÊNIO que entre si celebram de
um lâdo a SINDICATO DOS SERVIDORES DO
MINISTÉRIO DAS RELAçOES EXTERIORES, oolavaDlg
designâdo SINDITAMARATY, estabel€cida no 2' subsolo
do Ancxo II do Ministério dâs Relâções ExÌeriores, situado
nâ LspÌânâdâ dos Minislérios, CEP 70.710-900, Brasilia,
Dislrito FedcraÌ, iNcdta no CNPJ sob o n" 11339703/0001-
65, neste ato reprcsentada p€lo Presidcnte em exercício dâ
sua Dirctoria Execuliva, SÌ. Àlexey van der Broocke,
inscrito no CPÌ- sob o n" 038.805.401-87, e de outro lado o
CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENTES DE
CHANCELARIA, doravanle desienâdo CONAC, com sede
no 20 subsolo do Anexo II do MinistéÍÌo das Relações
Exteriores, situâdo nâ Esplanâda dos Ministérios, CEP
70.710-900, Brasiliâ, DislÍito Fedelal, inscrila no CNPJ sob
o n'04.008.996/0001 32, neste ato íepresentado pelo seu
Presidente, o Sr. Jucielmo Abrcu Pereira, inscrito no CPF
sob o n" 079.563.713-68, de acordo com as cláusulâs e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRo Do oBJETo

Ì.Ì. Éste convênio tem por objetivo estabelec€r as diretrizes de migÍação dos âssociados âo CONAC para
o SINDITAMARATY, estâbelecendo, ouÌIossim, os percenluais de repasse dâs contribuições
assoc;alivas, de forma a promovera manutenção do Cônselho Nacionâl de Assistentes de Chancelaria e ã
implementação do Sindicato dos Ser,'idores do Ministério das ReÌâçôes ExteÍiores, com o objetivo de
conjugar esforços entre as paíes signatárias, para a ampliação e disponibiìizaçâo aos seus âssociados e
dcpcndentes dc todos os bencfìcios previstos em seus estâtutos.

CLÁUSULA SEGLINDA DAREPRESËNTATIVIDADE

2. L Segundo as decisões referendadas pela Assembléia Geral reâlizâdâ pelo CONAC no dia 28/0712010 e
pela 4" AsscÌnbléiâ ceÍâÌ ExlÍâordináriâ do SINDIIAMARAY, ievada a elèito no dia 17109/2010, os
Assistentes de ChancelaÌia fìliados ao CONAC pâssâm â fazeÌ pãle, também, do quadro de âssociados do
SINDITAMAIì-A.TY.

2.1.1 O associâdo que rìão deseja! â sua Ìnigração deverá manifestar formâlmen(e sua recusa
a!é o dia 3l de dezembro de 2010, lnedianle o Termo de Opção IndividuaÌ, disponivel no site do
CONAC. Após esta data, os desligamennrs do Sindilamaraty deverâo ser dirigidos â propria
entÌdâde sindical mediênte notificação

2.2. PÂÍa âssegurar os direiios dos associados do CONAC junÌo aos benefioios pÌovidos pelo
SINDITAMÀRATY, fâr-se-á necessario a atualização câdâslrâl de todos os associados qrìe ínigrarern
para o Sindjoato, mediânte o preenchimento da fichâ de filjâção/atualização cadasral â s€r
disponibilizada pelo SINDITAMARATY/CONAC.

2.3. No caso de ur! servidoÌ optar pela filiação eÌn âpenâs uma entidade repÍesentâtivâ, comprometem se
as partes CONVENENTES a fomecer, mutuamente, oonünicâção forrnal e imediata, dos âssociados
perteNentes à Carreira dc Assistente de Chancelaria que optãÍem por €sta modâlidade associahva.

2.4 As parles CoNene tes, da mesma for,na. comprometem-se a mant€rrelâção nominal e atualizêda dos
seus associados comuns. em meìo magnético e acessívei pela lnÈmet, parâ, no caso de necessidade
consolidação, facilitar a consuÌtâ.
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CLÁUSULA TERCEIRA _ DAS CONTRIBUICÕES

3.1. Fica estabelecido que os associados coÌnuns ao CONAC e SINDITAMARATY farão uma única
contribuiçâo, a qual, poÍ suâ vez será devida exclusivamente ao CONAC.

3.2. De forna a possibllitar a implemeÍtaçào do SINDITAMARATY, enqüanto âs contribuiçôes fòrem
devidas âo CONAC, nos termos do item anterior, hâverá o íepâsse âo sindicato, â 1ítulo de contribuição
associativa, no valoÍ coÍÍespondente a 25% dos valoÌes das contribuiçôes íecobidas dos filiados comuns.

3.3. Uma vez obtida a CâÍtâ Sindical, o SINDITAMARATY buscara âutorização junlo ao Ministério do
Plânejâmenro - MPOG para efetuar consignaçôes em foÌhâ das contribuiçôes dos associados comuns as
entìdades CONVENENTES. A pâÍir de então, âs contribìrições serão devidâs e1cÌüsivâmente ao
SINDITAMARATY, segundo os valores estabelecidos em asseÍnbléia do sindicâto.

3.4. No caso da ocorÍónciâ do previsto iÌem ânterior, de forma a possibilitar a manutenção do CONAC,
haverá o repasse ao conselho, â títúo de contribüção associaÌivâ, no valor correspondente a 25% dos
valorcs das contÍibuiçôes dos filiados comuns às dìâs entidêdes.

3.5. O SINDITAMARATY sê colnpromete â subsidiâÌ e mânter todos os contratos.já entabulados pelo
CONAC, incluído a assistência jurídica, de forma â nào prejudicâr o bom andamento das demandas
judìciais ern trâmite no Poder JudiciáÌio, até a criação €/ou contatação de âssistênciajuridica propriâ.
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4.1. As DiÍetoriâs do SINDITAMARATY e do CONÀC, sempre que necessário! reunir-se-ào paÍa
avaliação da rotina do presente CONVENIO, objetivando sua otimização.

CLÁUSUÍA QUÌNTA DA VIGÉNCA

6.1. A vigência do prcsenre convênio será por tempo indeterminado, desde que não haja mâni1èslaçâo
fomal em conlrário por qualquer das partes.

6.2. Em oaso dë extinção de uln dos CONVENENTES, extinguern-se as obrigaçòes entre as partes,
mantendo-se, entretanto, os direitos e obdgaçôes entre os âssociados e a enlidâde que permanecer ativa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REscIsÂo

7.1. A falta de cuúprÌmento de quaÌquer das Cláusulas poderá ìmplicar na imediaÌa rescisão deste
Convênio, pela parte que assim o desejar.

7.2. A qualquer momento, uma das paÍes poderá solicitar rescisão do presenle acordo, sem ónub pâm
quaisqu€r das paúes, desde que comunicado com dois meses de antecedência.

CLÁUSULA OITAVA DO FORO
8.1. As paÍes elegem o foro de Brasíliâ para dirimiÍ as questôes poÌventurâ deconentes da erecuçào

E, por estaÍem de pleno acordo com o teor das Cláusulas acima, fiÌmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de isual reor e fornlâ.

PeIo SINDITRÀMARATY:

0l de novembro de 2010
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