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E§TATUTO DA ASSOCIACA0 PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPECAO

VEICULAR -APOIA

Art.    10   A   Associaeao   Paranaense   dos   Organismos   de   lnspegao   Veicular,    ou

simplesmente  APOIA,  6  uma  associagao  civil,  sem  fins  econbmicos,  constitulda  por

Organismos   de   lnspeeao   Acreditados   junto   ao   lnstituto   Nacional   de   Metrologia,

Qualidade e Tecnologia - lNMETRO e par empresas atuantes no ramo veicular,  com

sede  ou  filial  no  Estado do  Parana,  fundada  em  31  de  maio  de  2010,  quando  iniciou

suas atividades.

Art.  20  - A  Entidacle  sera  constltulda  por ntlmero  ilimitado  de  Empresas  de  lnspegao,

com registro na Junta Comercial do Estado do Parana ou Cart6rio de Registros Civil de

Pessoa Juridica do Estado do Parana,  sendo sede ou filial ou por empresas atuantes

no ramo veicular,

Art.  30  A  Associagao  tern  siia  sede  e  fora  a  Av.  Pasteur,  463,  130 Andar,  CENTFto

EMPRESARIAL JAT0BA,  Batel, Curitiba, CEP 80250-104.

DA  FINALIDADE

Art. 40 -A A99ociacao tern os seguintes objetivos:

I-UnirasEmpresasdelnspegaodoEstadodoParanaemtornodosinteressescomuns;

11 -Promover,  estimular e propor medidas que permitam as  Empresas de  lnspecao,  a

desenvolvimento  harmonlco  de  suas  atividades.  Especialmente  aquelas  que  vi§em  o

seu fortalecimento;                                                                               2a ®FjBlo DISTR|Bu|DOR
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Ill -A defesa dos interesses das Empresas de lnspecao;

definam direitos e deveres as Empresas de lnspecao;

V  -  Apresentar  e  defender  junto  aos  poderes  publicos  as  medidas  necessarias  e
\

suficientes   para   o   born   desempenho   e   desenvolvimento  econ6mico  e   social   das

Empresas de lnspegao;

Vl  - Promover e  lncentivar o  desenvolvimento tecnol6gico  dos  associados,  visando  a

seguranca, a qualidade, a produtividade e o correto atendimento ao usuario;
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VIl  -  Promover e  incentivar  a  solidariedade  entre  os  empresarios  do  setor  e  outras

entidades, propondo parcerias e troca de experiencias.

VllI -Desenvolver atividades socioeducativas junto a diferentes parceiros instltucionais

para a promoeao de politicas publicas que contribuam para o desenvolvimento do setor

e consecucao dos objetivos sociais;

IX-    Promover   atividades    em    parceria    com    organizae6es    publicas    e    privadas,

govemamentais  a  nao  governamentais  para  garantir  a  congecu¢ao  dos  obietivos
socials,  na perspectiva da agao inclu9iva e da gestao participativa em pollticas publicas

de interesse dos assoclados.

X-  Atuar  participativamente  junto  as  autoridades  governamentais  e  prestadoras  de

servi?os  ptlblicos  para  execue5o  e  prestagao  de  servigos  que vlsem  ao  interesse  do

setor e de seus as8ociados;

XI-  Celebrar convenlos,  contratos  e  acordos  com  organismo§  governamentais  e  nao

gov6rnamentai§ naclonais e/ou internacional8, visando a consecu€ao de Sous objetlvo8

sociajs: e

Xll-Atuar de forma efetlva na proteEao aos interesse§ dlfusos,  coletivos ou individuais,

e  da  APOIA,  al6m  da  protecao  e  garantia  dos  direltos  aos  interea8e§  que  estejam

impl[cita   ou   explicitamento   ligados   ao   meio   ambiEinte,   ao   consumidor,   a   ordem

econ6mica,  a  llvre concortencia,  a  prote¢ao do  patrimonio  pL]blico a a  moralldade,  ao

patrim6rro  arfistico,   cultural,   est6tico,   hjst6rico,   turistico  e   paisagfstico,   bern  como

quaisquer outros interesses coletivos ou difusos pertjnentes.

DA DURACAo:                                                                                          2® ®F1310  DISTRIBUIDOR'
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Art. 6° - 0 quadro social e composto de associados fundadores e contribuintes.

I -Associacao fundador 6 toda Empresa de lnspecao Credenciada ou em processo de

credenciamentopelolnmetro,quefezrepresentarnaatadefundagaodaAssocia9ao.
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11 -0 Associado contribuinte,  e toda  Empre§a de lnspecao Credenciada pelo  lnmetro,

admitido pelo Conselho de Administragao, que contribui regularmente de acordo com a

imposto neste Estatuto,

DOS DIREITOS:

Art. 7° - Os Associados tim direito de:

I -Participar de todas as Assembleias;

11 -Votar e §er votados para cargos eletivos;

lH -Usufruir de todos os servieos prestados pela Associacao;

IV - Usar as in§tala?aes da As§oclaeao;

V -Declarar a condlgao de Assoclado em seus impressos a Propagandas;

Vl -Demltir-se da Associaeao quando lhe convier;

Vll -Apresentar novas aesocjados.

Paragrafo   unico   -   Convocar   Assembleia   extraordinaria,   mediante   oficio,   com   a

a8sinaturaenominlmoumter€odosASsociados]declarandoouespecificandoomotivo

da convocaeao.

DOS DEVERES E OBRIGAC6ES:

Art. 8° -Os Associados devem:

I - Respeitar e fazer respeitar este Estatuto;

11 -Acatar as deliberae6es da§ Assemblelas;

2° C}FICIO DISTRIBulD0ft.

#''8j:a:8D#it#;a:2o:a!C!u#:3:ct::
(41)   3225-3905       -       Curiti.ba   -   PR

lH-Efetuarpontualmenteascontribuic6esetaxasprevistasnesteEstatutoeasfixadas

pelas Assembleias;

lv-ElevaronomedaAssociagaoeconcorrerparaseudesenvolvimento;

V -Zelar pela conservagao do patrim6nio adquirido;

Vl  -  Nao  utilizar  da  Assoclagao  para  atingir  objetivos  escusos  ou  estranhos  a  sua

finalidade;
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Vll -Manter a harmonia e a uniao da clas§e, evitando discus§6es que possam exceder

os limites da boa educa?ao e urbanjdade;

Art.  9°  - 0 associado  que  infringir este  Estatuto,  desrespeltar,  ofender ou  praticar ato

abusivo contra outro associado,  mediante a dendncia do ofendido,  sera notiflcado pelo

Presidente do Conselho de  Etica a §e defender previamente,  no  prazo de  15  (quinze)

dias,  imputando-lhe  a  pena  a  qual  estara  sujeito,  podendo  ser  advertido,  penalizado

pecuniariamente,terseusdireitosdeassociadossuspensosoudemitidodaAssocia€ao,

podendo as penas ser cumuladas e/ou diretamente apllcada(a) a(s) mais gravosa(§), a

crit6rio do Conselho de Etica, e ap6s submetida§ a declsao da Assembleia, garantido a

direito a ampla defesa e ao contradit6rio,  c;om  direito a  urn  recurso de reconsideragao

dirigido a Assembleia.

Paragrafo  Primeiro.  Formallzada  a  dendncia  pelo  ofendido,  sera  instaurado  processo

administrativo  para  apuracao dos fatos,  que  sera  devldamente orientado  polo juridico

da associaeao.

Paragrafo Segundo. C) processo contefa a deni]ncia do ofendido, a defesa do suposto

ofensor,  dillg6ncias  requeridas,  provas  produzidas,  parecer do  relator a  o6  votos  dog

demaismembrosdocomitedeeticaquantoaapllcacaodaspenalidadesprevistasneste

Estatuto.

Paragrafo  Terceiro.  Caso  nenhuma  penalidade  s®j.a  imposta  ao  ofonsor,  a  pre8ente

processo sera arquivado, cabendo recurso pelo ofendido a Assembleia.

Pafagrafo Quarto:  De igual forma,  havendo a aplicacao de penalidade, cabers recurso

a Assembleia.                                                                                                                                              er
®

Paragrafo Quinto:  0 membro que estiver impedido,  se sentir impedido ou for acusado

deimpedimento,deveraformalizarseupedido/denunciaj.untoaoComitedeEtica,onde

seraapreciadooseupedidoeprocedidoseujulgamento,cabendorecursoaAssembleia

por maioria dos presentes.

Paragrafo  Sexto:  Em  caso  de  impedimento  de  qualquer outro  membro  do  Comite de

Etica,  sera  realizada  nova  eleioao  entre  os  associados,  para  nomeacao  dos  novos

membros.  A  elei9ao  sera  realizada  eletronicamente,  com  voto  aberto,  onde
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novas  membros  agsinaram  a  afa  de  posse  famb6m  de  forma  eletronica  ou

pessoalmente.

Paragrafo Sexto: A penalidade somente sera  lmposta ap6s a decisao cle assembleia,

em caso de recurso do associado.

DA ADMISSAO DE ASSOCIADOS:

Art.  10 -A admissao ou readmissao de novos Associados se clara apes a aprovaEao do

Conselho de Administra?ao e do pagamento da contribuigao prevista,  quando houver,

mediante comunicado da secretaria.

Paragrafo Primeiro: Para admissao de novos associados nao havera custos.

Paragrafo Segundo   Para readmlssao de antigos a5soclados,  havera a pagamento de

10 (dez) contribuic6es e ainda,  pela qultaeao dos d6bltos anteriores,  ate a data de sua

sa'da.

Art.11  -A  demissao  de  Associados  se  clara  par  vontade  pr6pria  ou  por  processo

previsto no Art. 90 deste Estatuto, ou ainda:

I -Perder a condicao de Organismo de  lnspecao Acreditado junta ao lNMETRO e/ou

ser descredenciado junto ao DENATRAN, de forma Definitiva;

11-Deixar de cumprir 9ua8 obrigag6es pecuniarias pare com a associaeao par mal§ de

tree presta96es consecutivas ou alternadas, ou ainda qualquer penalidade nao paga por

mais de 90 dias de sou vencimento,  gem  prejui.zo de cobranea judlcial das mesmas e

da previa notificagao para regularizar sua situagao em ate 90 dias.

Ill -Deixar de atuar no ramo veicular.

Paragrafo Primeiro: O(a) Diretor(a) Financeiro devera comunicar ao(a) Presidente sobre

o inadimplemento de algum associado, nos casos acima, sendo convocada Assembleia

para delibera sobre o assunto, e o(a) Presidente comunicara ao associado a suspensao

dosdireitosenquantoinadimplenteedadatadedelibera9aosobresuademissaoFundo

Social,  Contribuig6es e Taxas.

ParagrafoSegundo:0associadoexcluidotefaodireitoaocontradit6rioeampladefesa,

devendo apresentar defesa escrita ao Conselho de Administraeao,  a qual sera julgada

em Assembleia convocada para este fim.
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Paragrafo Terceiro.  0 processo admlnistrativo §eguira a mesmo rito disposto no artigo

90.

Art,   12  -0  fundo  Social  e  as  Con{ribuicoes  dos  A§sociados  serao  a[ixados  par

Assembleia.

Paragrafo  Prlmeiro  -  A  Assoclagao  podera  cobrar  taxas,  pelo9  8ervi¢os  que  vier  a

prestar aos associados.

Paragrafo Segundo -a presidente da aggocia¢ao fica isento do pagamento de qualquer

taxa enquanto perdurar seu mandato.

DA RESPONSABILIDADE DOS A§SOCIADOS

Art.13 -Os Associados nao respondem solidaria ou subsidiarlamente pelas obrlgag6es

contraidas pela A98ociaeao.

DO EXERciclo FISCAL

Art.14 -0 exercicio flscal iniciara no dia da publicaGao da ata de fundagao e terminara

1  (urn) ano ap6s, quando sera levantado urn balanco do exercicio.

Dos 6RGAOS DA ASSOCIACA0

I -A Assembleia;

11 -0 Conselho Fiscal;

Ill -Conselho de Administragao;

IV -Const]lhc} de Etica.

DAS ASSEMBLEIAS:

Art.15-AAssembleiaeformadapelosrepresentantesdosassociadosnogozodeseus

direitos,  sendo  urn  representante credenclado  por empresa,  podendo  ser requerida  a

procuraeao,  a  ser  apresentada  em  ate  15  (quinze)  dias,  se  houver  duvida  sobre  a
representaeao pela majoria dos presentes.

Art.16  -A Assembleia  Ordinaria  sera  anual,  coincidindo  com  a  data  do  t6rmino  do

exercicio fiscal da associaeao para aprovagao do relat6rio das atividades e prestaeao

de contas, tendo direito a voto os Associados quites com suas obrigac6es.

ASSOCIACAO PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPECAO VEICuLAR -APOIA
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Art.17 -A Assembleia  Extraordinaria  sera  convocada  por incjativa  do  Presidente  da

Associagao ou por 9olicitagao de seus assoGiados quites com a§ suas obrigac6es,  com

a  assinatura  de  no  minimo  urn  quinto  dos  Associados  mediante  oflcio  dirigido  ao

Presidente, que imediatamente marcara a data de sua realiza9ao.

Paragrafo Primeiro -Das convocae6es devera contar, obrigatoriamente, a hora, local e

data da Assembleia, bern como a respectiva ordem do dia.

Parfgrafo  Segundo:  Para  DESTITUIR  ADMINISTFIADORES,  ALTERAR  ESTATUTO

e/ou DISSOLVER A ASSOCIACAO,  6 exigido o voto concorde de dais terSos (2/3) dos

presentes a assembleia geral especialmente convocada para este fim, nao podendo ela
deliberar em primeira convocacao sem a maioria absoluta dos assoclados ou menos de

urn ter€o (1/3) nag convocac6es seguintes.

Art,18 -A Assembleia 6 o 6rgao deliberativo da Associa?ao e suas deliberae6es 6ao

soberanas e vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

I   -   A   Assembleia   sera   convocada   e   dirigida   pelo   Presidente   do   Conselho   de

Admini6traeao  e  na  sua  au5encla  pelo  Ei6c:rotario,  podendo  tamb6m,  6er  convocada

madiante oflcio, Com a a66inatura de no minima urn ter¢o dos Associados, sendo neBta

ocasiao presjdida polo Presidente do Conselho de Etica.

H-0prazoparaaprimeiraconvocaeao,naoserainferlora10(dez)dlasede30(trinta)

minutog para a Segunda Convocat;ao.

Ill -As convocaE6es serao feitas em urn unjco edital, a ssr distribuldo aos associados,

via postal, por faz, e-mail,  ou atraves de jornal de circulacao estadual

lv - As votac6es serao por aclama¢ao,  podendo,  por requerlmento de associado,  ser

nominal ou por escrutlnio secreto.

V -A aprovagao da Assembleia, para os assuntos a ela submetidos, dar-se-a pelo voto

da  metade  mais  urn  dos associados  presentes,  sendo vedado o voto  por procuragao

com fim especifico.                                                                                    2a oFIcio DISTRIBUIDOR

vl -A cada associado sera permitido urn unlco voto                       ::i:Sj:a8,8DFv:lit;£:%es2o:a:C!ugT:%¥§:

VIl  -As  deliberac6es e  a  ordem  dos trabalhos  serao  registrada64an3Za5,-q9q5ada  efiuritiba  -   PB

livro pr6prio,  assinado pelos associados presentes.
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Art.19 -Compete a Assembleia:

I -Eleger a Conselho de Administragao e dar posse aos eleitos;

11 -Destituir a Conselho de Administragao e Fiscal;

111 -Aprovar as contas e seus demonstrativos;

lv -Aprovar o relat6rio da gestao;

V - Reformar a Estatuto;

Vl - Dolib©rar sabre assuntos de interes§e da Associa9ao;

VIl -Dellberar sabre a extineao da Associagao;

VIIl -Criacao e aprovacao de Estatuto de Etica.

2® ®Fl€IO DISTRIBulDOR
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Art. 20 -a Conselho de Administracao e o 6rgao Executivo da AssociaGao e sera eleito

pare  o mandato de 04  (quatro)  anos,  podendo §er reeleito  por uma  ou mais vezes,  a
criterlo dos assocladog,  e tomara posse no primeiro dia thtil do ano subsequente ao da

elei€ao.

I -Os cargos do conselho de AdmlnistraEao nao serao remunerados, considerando-se

§ervigo relevante a As5ocia¢ao e nao conferlndo nenhum benoficio pelo de8empenho

11 -Os membros do Conselho nao serao pessoalmente responsavels, quer solidaria ou

sub8idiariamente  pelas obrigac6es da Associacao,  salvo se flcar provado que agiram

com dolo ou rna fe.

Ill  -  E  vedado  aos  membros  do  Conselho  de  Admini§tragao  prestar  aval,  fianga  ou

qualquer outra garantia em nome da Associa9ao.

IV - 0  Conselho  de Administragao sera formado  por tres  associados  eleitos  para  os

cargos de presidente, secretario e tesoureiro da Associacao.

Art. 21  -Ao Conselho de Administracao compete:

I -Executar as atividades da Associacao destinadas a atingir seus objetivos;

11 -Executar as deliberag6es da Assembleia;

111 -Prestar contas anualmente para apreciaeao do Conselho Fiscal;

ASSOCIAcfio PARANAENSE DOS ORGANISMOS DE INSPECAO-i-r£.b_I VEICuLAR -APOIA
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lv -Fixar valores de dlarlas, de honofarioe pagos a terceiro8 ou o pagamento de salario

a funcionf rids;

Art. 22 - Sao atribuig6es do presjdente:

I -Presidir a assembleja:

11 -Repreeentar ativa e passivamente, em juizo e fora dele, a Associa¢ao;

Ill -Zelas pelo patrimonio da Associa?5o;

lv  -  Assinar  todos  oS   documentos   expedidos   e  titulos   de   credito   emitidos   pela

AssociaE5c].

Art, 23 -Sao atribuic6es do secretario:

I -Auxiliar a presidente e substltul.-Io quando nece8sario;

11 -Atender o expediente da Associacao e o arquivo;

Ill ~ Elaborar as atas das As§emblelas.

Art .  24 -Sao atribuie6es do tesoureiro:

2o 0Fjcl® DISTRIBUIDOR
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I -Auxiliar o 9ecretario e substitul-lo nos seus impedimentos;

11-Providenciaro8pagamentoserecebervaloresdestinadosaASSociagao;

Ill -Elaborar os demon9trativos financeiros e balangos da A99ociagao.

Art.  25  -  0  Conselho  de  Etica  da  As§ociacao  tefa  a  funcao  de  exercer  o  poder

moderador na entidade, zelar pela integrldade dos objetivo8 primeiros da Associacao e

evitar solucao de continuidade em suas atividades.

Art.  26  -  o  Conselho  de  Etica  6  formado  por  tres  componentes  e  tres  suplentes

perfencentesaoseuquadrodeassociados,escolhidosnaAssembleiaparaummandato
com prazo determinado, conforme eleigao de diretoria.

Art. 27 -Compete ao Conselho de Etica:

I-SupervisionarasativjdadesdaAssocia9aoedoConselhodeAdministracao;

11 -Demitir associados;
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Ill -Convocar assembleias extraordinarias;

lv -  Subgtituir  a  Presidente  da  A6sociagao  ou  a  toda  a  sua  diretorja,  em  casos  de

vacancja  do  cargo,   ou  quando  da  convocagao  de  Assembleia   Extraordlnarla   n5o

convocada pelo primeiro.

Art  28 - 0 Conselho Flscal formado por tres componentes,  do quadro de associados

da APOIA,  eleito  em  assemblela  geral  para  urn  mandato de  04  (quatro)  anos,  tern  a

lncumbencia   de  fiscalizar  e  aprovar,   a   prestagao  de   contas   anuajs  da   entidade,

remetendo a apreciagao da Assembleia Geral C)rdjnarja.

Art. 29 -Os integrante§ do Conselho de Etica e do Conselho Fiscal,  nao terao direito a

remunera¢ao,  pro-Iabore ou comis8ao decorrente9 de suas atividades no exerclcio de

suag fune6es.

Paragrafo  dnico - Fica  a  cargo  da APOIA,  o  pagamento de  diarias  para  custeio  das

despesas   com   alimentacao,   transporte,   hospedagem   e  despesas  decorrentes  da

participacao em eventos para os quais tenha sido designado.

Art.  30 -Em caso de vacancia de qualquer dos membros do Conselho Fiscal,  Eti¢a e

Administrac;ao,    a   escolha   do   novo   membro   sera    realizada    pelo   Conselho   de

Administra¢ao, em reuniao pr6pria para o ato.

Paragrafo  Unico:   Na  Ausencia  do  Conselho  de  Administracao  sera  realizada  nova

eleigao.                                                                                                    2. OigiSlo DISTRiBu!D®R
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com  recursos  financeiros  provenientes  da  prestagao  de  servicos  ou  de  repasses  de

qualquer natureza.

Paragrafo  Unjco  -  A  aceita9ao  de  repasses  de  bens  com  encargos  e  a  venda  ou

oneragao de bens m6veis e im6veis, dependerao de autorizagao de Assembleia.

Art.32-Nocasodeextincao,sefaatravesdeAssembleiageral,comaparticipacaode

doistereosdevotosdosAssociados.0patrim6nioseratransferidoaentidadenacional

de fins semelhantes, ou a entidades filantr6pica, escolhida pela Assembleia Geral.
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DAS DISPOSIC6ES FINAIS:

Art.   33  -  A  prestaeao  de  contas  devera  obedecer  aos  Principios  da  Legalidade,

lmpessoalidade,   moralidade,   publicidade,   economicidade   e   da   eficiencia.   Adotara

praticas de  ge§t6es administrativas  necessarias e suficientes a  coibir a  obtencao,  de
forma  individual  ou  coletiva,  de  beneficios  ou  vantagens  pessoais  em  decorfencia  da

participacao no respectivo processo decis6rlo, dando-Ihe publicidade por qualquer meio

eficaznoencerramentodoanofi§cal,aodorelat6riodeatividadesedasdemon9tra96es

financeiras da entidade, sendo levados ao termino da gestao a Assembleia Geral para

aprovaeao.

Individual   ou   coletiva,   de   beneficios   ou   vantagens   pessoais   em   decorrencia   da

participacao no respectivo processo decis6rio, dando-lhe publicidade por qualquer meio

eficaznoencerramentodoanofiscal,aodorelat6riodeatividadeseda9demonstrae6es

financeiras da entidade, sendo levados ao t6rmjno da gestao a Assembleia Geral para

aprovagao.

Art.   34  -  Os  casos  omissos  serao  resolvidos  pela   Diretoria  e  referendadas  pela

Aseembleia  Geral,  ficando eleito  a foro  da  comarca  de  Curitiba,  para  sanar posslveis

ddvidas.

Art. 35 - 0 presente Estatuto entra em vigor na data de sua publicacao.

Curitiba (PR),  30 de novembro de 2019.
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