
 
 
 
 

MANUAL DO
ASSOCIADO

Por Fernanda Kruscinski, advogada, especialista em  
direito administrativo, assessora jurídica da APOIA.



Curitiba (PR), 21 de janeiro de 2020.

Prezado Associado,

A Associação Paranaense dos Organismos de Inspeção Veicular, ou simplesmente 
APOIA, é uma associação civil, sem fins econômicos, constituída por Organismos de Inspe-
ção Acreditados junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INME-
TRO e por empresas atuantes no ramo veicular, sendo regulamentada por Estatuto Social 
e Regimento Interno. 

Você agora faz parte do nosso QUADRO DE ASSOCIADOS, podendo usufruir de 
vários benefícios concedidos pela Associação e seus parceiros

É importante que você leia cada uma das páginas a seguir com atenção. Lá encon-
trará explicações detalhadas sobre as condições e algumas normas que regem a Associa-
ção, bem como demais informações úteis ao segmento. 

A APOIA disponibiliza o atendimento ao associado de segunda a sexta-feira, das 
09:00h às 12:00h - 13:30h às 18:00h.

TELEFONES:
(41) 98412-5322 – Everton (presidente)
(41) 99912-6182 – Daniel (financeiro)
(48) 99946-2577 – Fernanda (jurídico)
Facebook: /Apoiapr
Instagram:@apoiapr
Site: http://www.apoiapr.org.br/
E-mail: apoia@apoiapr.org.br

Agradecemos a sua preferência, associado!

Cordialmente,
Diretoria.
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1. Objetivos
A Associação tem os seguintes objetivos:

I - Unir às Empresas de Inspeção do Estado do Paraná em torno dos inte-

resses comuns;

II – Promover, estimular e propor medidas que permitam às Empresas de 

Inspeção, o desenvolvimento harmônico de suas atividades. Especialmente aque-

las que visem o seu fortalecimento;

III – A defesa dos interesses das Empresas de Inspeção;

IV – Participar, junto com os poderes públicos, no desenvolvimento de cri-

térios que definam direitos e deveres às Empresas de Inspeção;

V – Apresentar e defender junto aos poderes públicos as medidas neces-

sárias e suficientes para o bom desempenho e desenvolvimento econômico e 

social das Empresas de Inspeção;

VI – Promover e incentivar o desenvolvimento tecnológico dos associados, 

visando à segurança, a qualidade, a produtividade e o correto atendimento ao 

usuário;

VII – Promover e incentivar a solidariedade entre os empresários do setor 

e outras entidades, propondo parcerias e troca de experiências.

VIII - Desenvolver atividades socioeducativas junto a diferentes parceiros 

institucionais para a promoção de políticas públicas que contribuam para o de-

senvolvimento do setor e consecução dos objetivos sociais; 

IX- Promover atividades em parceria com organizações públicas e privadas, 

governamentais e não governamentais para garantir a consecução dos objetivos 

sociais, na perspectiva da ação inclusiva e da gestão participativa em políticas 

públicas de interesse dos associados.

X- Atuar participativamente junto às autoridades governamentais e pres-

tadoras de serviços públicos para execução e prestação de serviços que visem 
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ao interesse do setor e de seus associados;

XI- Celebrar convênios, contratos e acordos com organismos governamen-

tais e não governamentais nacionais e/ou internacionais, visando à consecução 

de seus objetivos sociais; e

XII- Atuar de forma efetiva na proteção aos interesses difusos, coletivos ou 

individuais, e da APOIA em vista, além da proteção e garantia dos direitos aos 

interesses que estejam implícita ou explicitamente ligados ao meio ambiente, 

ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, à proteção do patri-

mônio público e à moralidade, ao patrimônio artístico, cultural, estético, his-

tórico, turístico e paisagístico, bem como quaisquer outros interesses coletivos 

ou difusos pertinentes.
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2. Como se 
tornar um 
associado

Para se tornar associado da APOIA o pretendente deverá preencher o termo 

de adesão junto à Associação acompanhado da cópia dos seguintes documentos:

Requerimento;

Contrato social da empresa;

RG e CPF do sócio representante;

A documentação será analisada pela Diretoria Executiva e, preenchidos os 

requisitos, o associado integrará o quadro de associados.

Todas as comunicações da Associação serão realizadas através de contato 

telefônico, E-mails, SMS, WhatsApp ou correspondência, sendo de obrigação do 

associado manter seus contatos e endereço atualizados perante à APOIA.

O Requerimento deverá seguir o modelo abaixo:
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3. Modelo 
pedido de 
admissão de 
associado

O Associado deverá preencher o modelo abaixo e encaminhá-lo a qualquer 

membro da Diretoria, devidamente assinado e instruído com a documentação 

solicitada. 

A aprovação do associado ocorrerá na próxima reunião da associação agendada 

para tal finalidade.

PEDIDO DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO À APOIA - 

SÓCIO EFETIVO (CONTRIBUINTE)



8

 Solicito associar-me à Associação Paranaense dos Organismos de Inspe-

ção Veicular, como SÓCIO EFETIVO (CONTRIBUINTE), conforme Artigo 6º, II 

do Estatuto, autorizando desde já o envio dos boletos referentes ao pagamento 

da mensalidade. 

Nome da empresa ................................................................................

CNPJ:  ...................................

Nome do representante .....................................................................

CPF ............................ Ident: nº.............................. emissão......../......../........

Órgão Emissor......................................................

E-mail: .................................................................

Endereço: Rua/Av.........................................................................................

nº................... Complemento.......................................

Bairro .............................Cidade ...............................CEP..............................

Tel:............................... 

ASSINATURA DO CANDIDATO

Admissão Aprovada Em Reunião Da Diretoria Executiva de ....../........./.......... .

Descontar A Partir Do Mês de........................................

 -------------------------------

 Diretor Administrativo
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4. Direitos dos 
associados

Art. 7° - Os Associados têm direito de:

I – Participar de todas as Assembleias;

II – Votar e ser votados para cargos eletivos;

III – Usufruir de todos os serviços prestados pela Associação;

IV – Usar as instalações da Associação;

V – Declarar a condição de Associado em seus impressos e propagandas;

VI – Demitir-se da Associação quando lhe convier;

VII – Apresentar novos associados.

Parágrafo único – Convocar Assembleia extraordinária, mediante ofício, 

com a assinatura e no mínimo um terço dos Associados, declarando ou especi-

ficando o motivo da convocação.
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5. Obrigações do 
associado 

Art. 8° - Os Associados devem:

I – Respeitar e fazer respeitar este Estatuto;

II – Acatar as deliberações das Assembleias;

III – Efetuar pontualmente as contribuições e taxas previstas neste Estatuto 

e as fixadas pelas Assembleias; 

IV – Elevar o nome da Associação e concorrer para seu desenvolvimento;

V – Zelar pela conservação do patrimônio adquirido;

VI – Não utilizar da Associação para atingir objetivos escusos ou estranhos 

a sua finalidade;

VII – Manter a harmonia e a união da classe, evitando discussões que pos-

sam exceder os limites da boa educação e urbanidade;
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6. Das 
Contribuições

Os associados que pretendem usufruir dos benefícios da associação deve-

rão contribuir com o pagamento da contribuição mensal e demais contribuições 

previstas no Regimento Interno.

A contribuição mensal será paga através de boleto bancário, com venci-

mento todo dia 10(dez).

O associado que atrasar o pagamento de suas obrigações mensais, NÃO 

PODERÁ USUFRUIR dos benefícios desta associação e poderá ser excluído caso 

não regularize sua situação.

Assessoria de imprensa 

A imagem da APOIA nas redes sociais é gerenciada por nossa Assessoria de 

Imprensa – Estilo Editorial, que também atualiza nosso site e é responsável pela 

assessoria de imprensa, produção de conteúdo e planejamento de comunicação 

de toda a associação. 

Todas as matérias jornalísticas envolvendo a APOIA são fruto do trabalho 

desenvolvido por nossa Assessoria.

Sugestões podem ser enviadas a qualquer momento.

Assessoria Jurídica 

A assessoria jurídica da APOIA é prestada pela advogada FERNANDA KRUS-

CINSKI - OAB/SC 35.553, com escritório profissional localizado em Brasília, vol-

tado ao atendimento de empresas do segmento de segurança veicular. 

O escritório é responsável pelo jurídico da associação e oferece apoio jurídi-

co nas renovações de licenciamento dos associados junto ao DENATRAN, desde 

que estes estejam com sua mensalidade em dia. 
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Além disso, os associados também possuem descontos de até 30% no valor 

dos honorários advocatícios.  



13

7. Pedido de 
desligamento do 
asociado

O associado que desejar se desligar da APOIA deverá formalizar seu pedido 

por e-mail, no endereço apoia@apoiapr.org.br ou encaminhar pedido por cor-

reio, no endereço de nossa sede, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedên-

cia, esclarecendo o motivo do pedido.

O associado que solicitar o desligamento da associação deverá quitar as 

contribuições devidas até a data de sua saída. 

O reingresso do associado estará sujeito ao pagamento da quantia de 10 (dez) 

mensalidades e ainda, de eventual débito pendente junto a associação. 
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Forneccedores 
qualificados

Associados APOIA tem descontos e benefícios com nossos fornecedores 

qualificados, confira abaixo:

5% DE DESCONTO

Situada no Rio de Janeiro, a Labometriq é um laboratório de calibração pertencente à RBC (Rede 
Brasileira de Calibração) de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 e realiza serviços acre-
ditados à CGCRE/INMETRO sob o CAL 664 nos escopos de Dimensional, Força, Torque e Dureza.  

5% DE DESCONTO

A Qualabor é atualmente o único provedor que tem em seu escopo acreditado na ISO/
IEC 17043 os Ensaios de Proficiência: Regloscópio, Líquido Penetrante, Ultrassom, Ruído 
Automotivo e Rede de Gás, cumprindo todos os requisitos da NIT DIOIS 021. Inclua o cód. 
APOIA19 no formulário de inscrição para garantir o seu desconto.
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10% DE DESCONTO

A Estilo Editorial Comunicação procura a melhor solução em comunicação para o perfil de 
cada cliente e oferece desde o serviço de assessoria de imprensa, produção de conteúdo e 
gerenciamento de mídias sociais até o planejamento de comunicação completo para sua 
empresa.

10% DE DESCONTO

Alinhar a apresentação e comunicação por meio das expressões visuais e transformá-las 
em resultados nos motiva diariamente. Temos como objetivo desenvolver o seu negócio e 
para isso iremos usar o design como parte de sua estratégia empresarial. 

5% DE DESCONTO

A K&L é uma empresa especializada em Calibrações e Ensaios Mecânicos e Térmicos. Com 
unidades em Joinville (SC) e São José dos Pinhais (PR), contamos com profissionais alta-
mente qualificados e laboratórios acreditados pela CGCRE/INMETRO (RBC – Rede Brasi-
leira de Calibração) e em conformidade com a norma NBR ISO/IEC 17025, o que nos possi-
bilita oferecer uma série de serviços voltados à metrologia e à qualidade.
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10% DE DESCONTO

A JBarvik é uma empresa consolidada no segmento de Gestão da Qualidade. A empresa 
apoia Organismos de Inspeção Veicular para que atendam aos requisitos dos programas de 
avaliação da conformidade e atualmente é responsável por atender mais de 40% do mer-
cado em todo o território nacional. Por meio de consultoria, treinamentos e auditorias in-
ternas, a JBarvik promove a estruturação, adaptação e manutenção dos sistemas de gestão 
da qualidade de seus clientes.

5% DE DESCONTO

A Otimiza é a maior empresa de sistemas para o segmento de inspeção e vistoria veicular do Brasil. 
Com mais de 17 anos de atuação e experiência, oferece a seus clientes o software mais completo do 
mercado: muito estável, ágil, totalmente customizado e atendendo a toda a legislação vigente. 
Possuímos certificação ISO9.001, ISO20.000, ISO27.001, ISO22.301 e Sala Cofre Certificada. 

5% DE DESCONTO

A Lacmetro é um Laboratório de Metrologia independente e  pertencente ao Grupo ISQ, 
maior laboratório de Metrologia de Portugal, e acreditado pelo IPAC de acordo com a nor-
ma EN ISO/IEC 17025. Estamos orientados para o cliente, garantimos a inovação, os meios 
e o desenvolvimento contínuo de soluções de criação de valor, bem como a credibilidade 
de todos os serviços prestados.
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