ESTATUTO DA ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POL~CIA DO ESTADO
DO PARANA

Capitulo I
Da Associado e suas Finalidades
Art. lo
A Associago dos Delegados de Policia do Estado do Paranh 15 uma
sociedade civil, w m sede e for0 na Capital do Estado e subsedes no interior,
constiuida sem limite de prazo para sua duraflo e que se destina B defesa e
assistgncia dos Delegados de Policia do Estado do Parana, sendo a legltima
entidade de representago da classe.

A h Z0 A Associago dos Delegados de Policia do Estado do Paranh, a fim de
facilitar a sua designago, poderi4 ser abreviada pela seguinte sigla: ADEPOL-PR.
Parhgrafo iinico. A sede da ADEPOL-PR se localiza na Rua Padre Agostinho,
850, bairro Mert%s, na cidade de Curitiba-PR.
Art. 3 O A ADEPOL-PR adota o emblema reproduzido em apenso com os
seguintes caracteres: escudo classiw em vermelho, em forma circular, contendo
em sua periferia um anel prateado com a inscriflo em vermelho: a
~
DOS DELEGADOS DE POLiClA - PARANA" e, ao centro, sobre fundo prateado a
balanp da justip, em ouro, tendo como fiel, uma espada do mesmo metal, com a
ponta para baixo, e ao lado, como suportes, dois ramos de araudria angustif6lia.
cruzados em ponta, na cor natural (verde), ladeados pelas bandeiras do Brasil, B
destra, e a do Parana B sinistra, ambas em suas cores originais. Sobre o escudo,
como timbre, a Harpia com as asas estendiias, de cor prata e abaixo do mesmo
as inscri-s,
como lema: "Fortiteret vigilanter", em ouro, sobre f a i i vermdha.
Pahgrafo Qnico. Esse emblema 6 de exclusiva propriedade da ADEPOL-PR e
s6 ela poder& usar, ressalvado o direito dos associadm quanto ao uso em
distintivos ou decalques confeccionados por esta Associa*.
A h 4 O A ADEPOL-PR adotar& a sua bandeira com as seauintes caracteristicas:
retangular, partida em t&s porgies idhticas, nas cores veAe, branca e vermelha,
respectivamente, a partir da tralha, sendo que, na parte branca (central) acha-se o
emblema descrito no artigo 3O de forma equidistank das bordas:
A hP
! SBo finalidades da ADEPOL-PR:
I - congregar em seu seio 0s Megados de Policia do Estado do Paranh;
II-defender intransigentemente o bom nome da classe;

-

111 cukuar as tradi-s

v
%'

da Policia Civil do Estado do Paranh;

1129716
~~nTncoLo

-ze ~ r wb e49

IV - prestar auxilio em dinheiro ao associado acometido de doenp grave ou ao(s)
benefici&rio(s) - legal@) ou por ele indicado(s) na forma deste Estatuto do
associado que falecer;

-

V - representar e defender, judicialrnente e extrajudicialrnente, os direitos e
interesses individuais e coletivos, dos associados e da classe dos Delegados de
Policia Civil do Estado do Parana, podendo assim, propor legitimamente,
quaisquer medidas e a@es em qualquer esfera, juizo ou insthcia, tanto para a
defesa coletiva da categoria, inclusive por meio de a@o civil pirblica, mandado de
seguranpa coletivo, rnandado de injungo coletivo, demais a@es coletivas e
ap6es que versem sobre a constitucionalidade de lei ou qualquer outro ato
normativo, quanto para a defesa individual de seus associados, desde que tenha
relapgo ao exercicio das atividades profissionais, direitos e deveres dai
decorrentes, inclusive rernuneratorios e indenizatorios, seja em causas civeis,
criminais, administrativas, process0 administrativo disciplinar, sindidncia,
investigago preliminar, tudo nos termos do inciso XXI do artigo 5 O da ConstituipBo
da Repirblica Federativa do Brasil, atraves de advogado pertencente ao quadro
funcional da ADEPOL-PR ou por meio de escritbrio de advocacia contratado pela
ADEPOL-PR para esse fim;

-

VI
prestar assistbncia medica aos seus associados e familiares mediante
convenio ou contrato firmado corn ernpresas especializadas, cooperativas ou
similares;

(inciso suprimido pela AGE de 18.10.2017)

-

Vlll promover, quando os seus fundos rnonetarios permitirem, bolsas de estudos
para seus associados nas Capitais mais importantes do Pais;

-

IX promover conferencias e cursos de natureza t&nico-policial;
X - organizar em sua sede uma biblioteca composta por livros juridicos;
XI - prestigiar as entidades conggneres do Pais e do Exterior, procurando manter
com elas o maior interdmbio possivel;
XI1 - realizar em sua sede social, reuni6es culturais e festivas;
Xlll - realizar promogies esportivas de carater recreativo e competiiivo;

suprimido pela AGE de 18.10.2017)Art. 6 O
expressamente vedado B ADEPOL-PR envolver-se
politico-partidbrias e religiosas.

n

w

Paragrafo unico. A proibipo contida na primeira parte deste artigo n%oatinge
individualmente a nenhum de seus associados. inclusive aaueles aue
componham os 6rg8os dirigentes e representativos da ADEPOL-PR. '

Capitulo II
Do Quadro Social
Art. 7 O S%oconsiderados associados titulares da ADEPOL-PR, sem prejuizo da
figura do associado participativo previsto no artigo 8 O deste Estatuto, os
~ele~ado
des Policia do st ado do ~arana,integrantes do quadro de pessoal da
Secretaria de Seauranca Pljblica do Deoartamento da Policia Civil. ativos ou
inativos, que tenham reiuerido ou que ve"ham a requerer sua inscri&o no corpo
associativo, satisfazendo as exigencias estatutArias.
§ lo
A ADEPOL-PR podera admitir em seu Quadro Social, na condigo de
associado honorario, pessoa n%o pertencente ao quadro policial, merecedora
desta distingo em raze0 de relevante s e w i p social prestado em favor da
coletividade ou por sewips excepcionais prestados em favor desta Associag50.

§ 2 O 0 associado honorario sera reconhecido e proclamado pela Assembleia
Geral da ADEPOL-PR. a aual somente tomara conhecimento do assunto
mediante proposta fundimentada apresentada pela Diretoria da entidade.
§ 3 O 0 associado honorario, que 6 isento de qualquer taxa ou contribuigo, nao
terA direito de voto nem de ser votado, tampouco participara do Fundo Social.
4 O S%o considerados dependentes do associado titular o canjuge,
companheiro(a), parceiro(a) homoafetivo(a) e filhos.

Art. 8 O 0 s associados se classificam em:

I - Titulares Fundadores: os que assinaram a ata de fundago da ADEPOL-PR;
II - Titulares: os Delegados de Policia, ativos ou inativos, investidos no cargo
mediante aprovago em concurso pljblico no Estado do Parana e devidamente
inscritos no quadro associativo desta Associago de classe;
Ill - Participativos: pensionistas de associados; filhos(as) de associados titulares,
Delegados da Policia Federal e Delegados de Policia de outros Estados da
Federago que requeiram a inscrigo no quadro associativo nesta condigo;

IV - BenemBritos: os integrantes dos incisos I e
prestar relevantes sewi~os ADEPOL-PR,
engrandecimento moral ou material.

PROTOCOL0
-

-

----

que venham a
o seu maior

§ lo
0 titulo de associado benemerito s e h outorgado pela Assembleia Geral
mediante proposta do Conselho Diretor.
§'
2 0 s associados honorarios esGo isentos do pagamento das mensalidades.
§ 3O A admissBo no quadro associativo implica, automaticamente, a autorizaMo
do associado para que a entidade promova as medidas a que alude o artigo 5O,
inciso XXI, da ConstituiMo da Rep~iblicaFederativa do Brasil.

3 4' 0 associado participativo

n%otera direito de votar e nem de ser votado,
tampouco participara do Fundo Social.
§ 5' A mensalidade a ser paga pelo associado participativo sera no percentual de
60% (sessenta por cento) do valor estipulado no artigo 15, caput, deste Estatuto.

Art. 9O Aos associados honorarios e benerneritos sera expedido diploma especial,
cuja entrega se processara em sessBo solene, convocada pelo Conselho Diretor.
Art. 10. 0 pedido de inclusao no Quadro Social, devidamente assinado, a p b
deferimento do Conselho Diretor, importa admissao no quadro associativo e
consequente aceitago das disposifles estatutarias.

Capitulo Ill
Dos Direitos e Deveres dos Associados
Art. 11. S%odireitos dos associados titulares da ADEPOL-PR:
I - votar e ser votado para os cargos do Conselho Diretor, para o cargo de
Presidente do Conselho Deliberative e Presidente do Conselho Fiscal,
observadas as disposi@es estatutarias;
I1 - tomar parte nas Assembleias Gerais, discutir e votar os assuntos que nelas
sejam tratados;

-

111 propor ao Conselho Diretor ou A Assembleia Geral qualquer medida que
julgar conveniente aos interesses dos associados;
IV - examinar, apds previa autorizago do Conselho Diretor, os livros e a
escriturago da ADEPOL-PR;
V - utilizar a sede social, sede de praia e outras dependencias da Associago,
desde que cumpridos os requisitos exigidos pelo Conselho Diretor;
VI - requerer emprestimos de livros, revistas e
em conforrnidade com o regulamento que for

-
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Art. 12. Sgo deveres dos associados em geral:
I - cumprir as disposig6e.s deste Estatuto e acatar as deliberaws tomadas pelo
Conselho Diretor e pela Assembleia Geral;

-

II pagar as contribuiq5e.s pecunihrias correspondentes As mensalidades, ou
qualquer outra assumida perante a Associago, que venham B ser fixadas
mediante desconto em folha, debio em conta corrente, na tesouraria da
ADEPOL-PR, ou por outro meio determinado pelo Conselho Diretor;

-

111 empreender todos os e s f o ~ para
s que a AssociaHo cumpra fielmente seus
fins;

-

IV zelar intransigentemente pela dignidade da classe e pelo patrim6nio da
ADEPOL-PR;

-

V manter atualizado seus dados cadastrais especialmente enderw, telefone e
e-mail perante a Secretaria da Associago.

Capitulo IV
Da Perda, do Pedido de DesfiliaHo e da Exclusiio do Quadro Associative
Art. 13. PerderA a qualidade de associado Aquele que pedir exonerago do cargo
de Delegado de Policia ou o que for demitido ou aquele que tiver declarado em
seu desfavor a perda do referido cargo, a p b deciao judicial transitada em
julgado, nos dois Cllimos casos.
Art. 13-A. 0 associado poderd, voluntariamente, a qualquer tempo, formular
requerimento de desfiliagao do quadro associatiio desde que o fap por'escrito
dirigido ao Presidente do Conselho Diretor, o que deverh ser feito at6 o 1 5 O
(decimo quinto) dia do m8s que pretender a desfiliago, sendo devida a
integralidade da mensalidade desse m&se demais debiios, a qualquer titulo, para
corn a ADEPOL-PR, os quais deverao ser adimplidos em parcela Clnica.
§ lo0 associado que voluntariamente requerer a desfiliago do quadro
associativo conforme o caput desk artigo, deverh tomar cigncia, em termo pr6prio
produzido pelo Departamento Juridico, de que serh excluido de todas as a@es
coletivas patrocinadas pelo rnencionado Departamento e deverh indicar advogado
para substabelecimento dos procedimentos individuais, manejados em favor do
requerente, at6 o U t h o dia do mQs em que se der o pedido de desfiliago
volunGria.
Caso o associado esteja respondendo a
tica, seu desligamento do quadro social, a
deciao daquele colegiado.

1

2O

A h 14.0 associado serh exciuido:
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nto ao Conselho de
sobrestado at6 a

I - por inadimplencia wntumaz, wnfigurada no atraso do pagamento de 03 (tr6s)
mensalidades. wnsecutivas ou alternadas. bem wmo em razao da inadimdencia
contumaz em relaflo a toda e qualquer obrigaqao assumida pelo associado
perante a ADEPOL-PR, especialmente valores referentes ao plano ou woperativa
de saude intermediado pela entidade;
II - por inobsew3ncia de preceito relevante do Estatuto ou descumprimento dos
deveres regularmente por ele impostos, direta ou indiretamente;

111 - pela pratica de ato escandaloso, antissocial ou reprovavel que importe
desprestigio a ADEPOL-PR ou que prejudique os interesses de seus associados.

5 lo
A exclusao deverh preceder previa notificaqao remetida por protocolo ou por
carta atraves dos Correios, mediante AR (aviso de recebimento) ou similar.

5 2O 0 procedimento de exclusao do associado s6 sera admissivel havendo justa
causa, wnsistente na incidencia em uma ou mais condutas previstas nos incisos
do caput deste artigo, sendo garantido a0 associado nessa k n d i q ~ o direito de
contraditbrio e ampla defesa, nos terrnos do artigo 57 do CMigo Civil.

5

3O A exclus%o do associado sera feiia pelo Conselho Diretor, por maioria
e 2O deste artigo,
absoluta de votos, ap6s observadas as exigQncias dos $5 lo
podendo o interessado apresentar recurso, sem efeito suspensivo, ao Conselho
Deliberativo, no prazo de 15 (quinze) dias a wntar da ciencia da decisao do
Conselho Diretor.

5

4O A exclusao determina ao associado a perda de direitos previstos neste
Estatuto, sem possibilidade de qualquer indenizaqao.

5 5O 0 Delegado de Policia ou associado excluido que requerer, respectivamente,
o seu ingress0 ou reinaresso no quadro associativo e o pedido for deferido pelo
conselhi Diretor, cumpriri4 prazo minimo de 06 (seis) mensalidades de carencia,
vedado o pagamento retroativo em parcela unica, para adquirir o direito de votar e
ser votado, al6m de outros previstos no presente Estatuto.

5 6O 0 associado inadimplente w m

suas obriga-,
de qualquer ordem, fica
impedido de usufruir qualquer direito, senrip ou beneficio oferecidos ou
prestados pela Associaqi30, ate que regularize a situa@o de seus debitos, isso se
n%ose enquadrar na situa@o no inciso I deste artigo.
Capitulo V
Das Contribui~6es

A r t 15. Fica estabelecido em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco cent6simos
Policia de classe inicial,
por cento) do subsidio do cargo de
excluidas as vantagens de carhter p
mensalidade
Estatuto.

§ lo
Do montante arrecadado pela ADEPOL-PR, a titulo de mensalidades a serem
pagas pelos associados referidos nos incisos I e II do atigo deste Estatuto, a
quarta parte wnstituira o Fundo Social.

5

Z0 0 Fundo Social se destina ao atendimento dos beneficiarios referidos no
caput do artigo 17 deste Estatuto, mediante:

a) o pagamento de beneficio causa mortis, cujo fato gerador 6 o falecimento do
associado fundador ou titular, seja qua1 for a causa, sendo o valor previsto no § lo
do artigo 17 deste Estatuto;
b) o pagamento do auxilio-doenga previsto no § 5O do artigo 17 deste Estatuto.
§ 3' A arrecadago de mensalidades, wnforme o caput deste artigo, e demais
rendimentos oriundos da locap30 de bens im6veis pertencentes ao patrim6nio da
Associago bem como decorrentes de eventuais contratos que gerem rendimento
pecuniario a essa, formam a receita da ADEPOL-PR e se destinam a execu@o
orpmenthria e B viabilizago da gestao. Por decisao da maioria absoluta do
Conselho Diretor, apbs parecer da Comissao prevista no § lo
do artigo 16 deste
Estatuto, poderao ser disponibilizados, a administrago da Associa@o, recursos
do Fundo Social, em casos excepcionais, a fim de possibilitar o atendimento de
situa~desque vise garantir o melhor interesse da Associago, apds pareceres dos
Conselhos Deliberative e Fiscal, devendo tais recursos serem devolvidos pela
administrago ao Fundo Social, de forma parcelada, garantidos w r r e g o
monetaria e juros da caderneta de poupanp.

(dispositivo revogado por unanimidade na Assemblei-Geral do
dia 18.05.16).

3 5O A Associagio manterh conta wrrente em estabelecimento bandrio, devendo
as importancias serem movimentadas atraves dos meios existentes no sistema
financeiro, sempre autorizados ou assinados pelo Presidente e Diretor Financeiro
da ADEPOL-PR.
Capitulo VI
Do Fundo Social
A h 16. A arrecadapo do Fundo Social, prevista no 5 lo
do atigo 15 deste
Estatuto, devera ser mensalmente depositada em conta bandria propria.
§ lo
0 Fundo Social sera administrado
membros associados indicados pelo
dentre esses, o seu Presidente.

-
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composta por 03 (trks)
que tamb6m indicara,

,,4

§ 2 O Compete ao Presidente da ComiMo do Fundo Social assinar conjuntamente
corn o Presidente e com o Diretor Financeiro da ADEPOL-PR, toda a

documentaflo e movimentaflo financeira do Fundo.
§ 3 O Compete 21 Comissao do Fundo Social todos os atos pr6prios para
manutenflo e prote@o do rnesmo.
§ 4 O da cornpetencia da ComissAo do Fundo Social fiscaliir, preparar, analisar
e emitir pareceres sobre os assuntos que envohrerem o Fundo Social.

Art. 17. 0s associados fundadores e tilares deveeo indicar, por escrito, em
impress0 pr6prio e corn firma reconhecida, os seus beneficihrios do Fundo Social.
Caso nao providenciado conforme este artigo, prevalecerllo as disposiws
previstas no C6digo Civil Brasileiro.
§ lo
0 Fundo Social disponibiliirta aos beneficihrios o valor de no minimo 80%
(oitenta por cento) da receita mensal prevista no § lo
do artigo 15 deste Estatuto,
quando da ocorr6ncia do fato gerador previsto na allnea "a" do 5 2 O do referido
dispositivo.

5

2 O 0 valor do beneficio causa mortis, cujo valor mlnimo estA express0 no
parhgrafo anterior, serh revisto anualmente pelo Conselho Diretor, tendo em vista
a disponibilidade de caixa, mediante iniciatiia do Conselho Diretor ou da
ComiMo do Fundo Social.

§ 3" Quando houver diiergencia entre os interessados do beneficio, o Fundo
Social, atraves da Comissao, providenciarh o depbito judicial.
§ 4" 0 beneficio causa mortis referido no

3 lo
deste artigo s6 serta pago ao

beneficierio cujo associado falecido estier adimplente ou cuja inadimpl6ncia n%o
supere a 02 (duas) mensalidades, valores esses que, juntamente corn outros
d b b i i de qualquer natureza, sew0 deduzidos quando do pagamento do
beneficio, ap6s apresentaeo da documentaflo legal exigida pela ComissBo do
Fundo Social, sendo:
a) requerimento inserto em formulhrio pr6prio do Fundo Social, devidarnente
preenchido e assinado;
b) c6pia autenticada do QAimocontracheque do associado;
c) c6pia autenticada da certidao de 6bio;
d) c6pia autenticada dos documentos pessoais do requerente e dos demais
beneficihrios (RG, CPF, compmvante de residencia);
e) os dados bandrios do(a) beneficiArio(a).

n

concessao de auxiliodoenp no valor de at6 50% (cinquenta por cento) do
beneficio causa mortis a que tiver direito, a critbrio da Diretoria.

3

6O 0 requerimento do auxilio-doenp sera encaminhado ao Presidente da
ADEPOL-PR que solicitara parecer A Comissilo do Fundo Social a respeito do
pedido e cuja decisao estara condicionada obrigatoriamente ao fluxo de caixa do
referido Fundo bem como a aprovago do Conselho Diretor que se pautah, para
tomar a decisao, em crit6rios de razoabilidade e proporcionalidade em face das
circunsti3ncias do caso concrete, frente 9 documentaflo comprobatoria
apresentada.
§ 7O Falecendo o associado que teve deferido em seu favor o beneficio de auxilio-

doenp, na forrna do 3 5' deste artigo, seus beneficihrios farao jus ao beneficio
causa mortis, descontado desse o percentual antecipado a titulo de auxilio
doenp.
§ 8" - Para emitir seu parecer sobre o auxilio de doenqa grave, a Comissilo do
FUND0 SOCIAL, obedecera aos critbrios na Lei Federal 7713188 e de toda
legislago existente sobre o assunto em tela, caso conthrio fara parecer
pautando sempre pela necessidade do associado e razoabilidade da sua decisilo,
observando o Paragrafo 6"do Artigo 17".
§ 9" - 0 requerimento que trata os §§ 5" e 6" n%ose dara publicidade sobre a
doenp grave do associado em questilo. 0 Conselho Diretor analisah o parecer
da Comissilo do FUND0 SOCIAL e concordando ou nilo sobre a concess%odo
auxilio doenqa, constara no livro ATA da ADEPOL-PR.

Art.18. 0 Delegado de Policia que solicitar seu ingress0 ou reingresso como
associado titular da ADEPOL-PR deveri3 cumprir, obrigatoriamente, o pagamento
de urn numero minimo de mensalidades, a titulo de carbncia, previsto no § lo
deste artigo para adquirir, de forma progressiva, o pleno direito aos beneficios do
Fundo Social.
§ lo
0 nljmero minimo de mensalidades a serem pagas, a titulo de carencia,
referido no caput deste artigo s%o:

a) se o associado contar corn o pagamento de menos de 12 (doze)
mensalidades, nao tera direito aos beneficios do Fundo Social;
b) se o associado contar com o pagamento de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro)
mensalidades, terh direito a 30% (trinta por cento) dos beneficios previstos;
c) se o associado contar corn o pagamento de 25 (vinte e cinco) a 36 (trinta e
seis) mensalidades pagas, tera direito a 50% (cinquenta por cento) dos beneficios
previstos; e
d) se contar o associado com o pagamento e 3
mensalidades,

mmnwnnnm

A

(trinta e sete) ou mais

Capitulo VII
Da Administra~Ho
A r t 19. SBo 6rgaos da administraflo da ADEPOL-PR:
I - A Assembleia Geral, que e a instancia suprema;

II - Conselho Diretor;
111 - Conselho Deliberativo;

IV - Conselho Fiscal.
A r t 20. A Administrapo da ADEPOL-PR sera exercida pelo Conselho Diretor, o
qua1 consultara, nos casos expressos neste Estatuto, o Conselho Deliberativo e a
Assembleia Geral.
Art. 21. 0 s integrantes dos cargos do Conselho Diretor, bem como o Presidente
do Conselho Deliberativo e o Presidente do Conselho Fiscal sera0 eleitos para
exercerem mandato de 02 (dois) anos, permitida, em rela~8oaos Presidentes dos
referidos Conselhos, uma unica reeleiflo para o perlodo imediatamente
subsequente, com elei~6esrealizadas na segunda quinzena do mes de marw.
Parigrafo unico. A primeira eleigio a ser realizada na segunda quinzena de
marGo, conforme previsBo inserta no caput deste artigo, dar-se-a a partir do ano
de 2018, em razao da norrna de transi~aoprevista no artigo 63 deste Estatuto.

Capitulo Vlll
Da Assembleia Geral
A r t 22. A Assembleia Geral e composta de associados fundadores e titulares, no
gozo de direitos estatutarios e reunir-se-A:
I- ordinariamente, uma vez a cada ano, em data a ser designada pelo Presidente
do Conselho Diretor, com 10 (dez) dias de antecedencia pelo menos, com o fim
de examinar e deliberar sobre o relat6rio e o Balanw Geral, este acompanhado
do parecer do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, referente ao exercicio
financeiro do ano, apresentado pelo Conselho Diretor;

II - extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente ou pelo Conselho
Diretor, neste caso, mediante deliberapo por maioria absoluta; ou quando
convocada pel0 Presidente do Conselho Deliberativo; ou, ainda, quando
convocada por petiflo assinada por no minimo 113 (um ter~o)dos associados
titulares e fundadores da ADEPOL-PR no pl
ozo de seus direitos
estatutarios; e

111 - extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente do Conselho Diretor
para o fim de julgar as faltas dos Diretores dos Conselhos Deliberative e Fiscal e
para o fim de julgar os recursos de sua competencia.
§ lo
Se o Presidente do Conselho Diretor, no caso do inciso II deste artigo, nao

convocar a Assernbleia Geral mediante pedido de 113 (urn ter~o)dos associados
fundadores e titulares, estes, decorridos o prazo de 05 (cinco) dias, poderao fazelo diretamente, sendo o edital assinado por urn minirno de 20 (vinte) subscritores.

5

2O A Assembleia Geral Extraordinaria, a crit6rio do Presidente do Conselho
Diretor, corn a aprovapo deste por maioria absoluta, podere ter car&ter itinerante
a firn de faciliir a participaHo dos associados do interior, da qua1 se lavrara
tantas atas quantas forern as reunies integrantes da Assernbleia Geral Itinerante.
A h 23. A Assembleia Geral convocada extraordinariarnente tratah
exclusivarnente das rnat6rias constantes do edital e funcionar& em prirneira
convocapo, corn a presenp de no minimo 300 (trezentos) associados e, em
segunda, uma hora depois, corn a presenp de no rninirno 100 (cem) associados,
e se este ntirnero n8o for alcanpdo, em terceira e Cltirna convocapo, rneia hora
ap6s a segunda charnada, corn no minirno de 30 (trinta) associados presentes.

3

lo
Fica admitida a realizapo de Assernbleia Geral transmitida por video
conferencia, corn instrumentos diiitais que garantam a autenticidade e
transpa@nciados votos ou por qualquer outm rneio tecnol6gico de transmisao ao
vivo, com o firn de rnaximizar a participa* dos associados. (pamrafo incluido pela
AGE de 08.02.2017)

$ 2O A rnedida prevista no pamrafo anterior ser3 irnplementada no prazo rnaximo
de 06 (seis) rneses a contar do registro do presente estatuto no 6rgSLo competente.
(pakgrafo incluido pela AGE de 08.02.2017)
A h 24. As d e l i b e r a w da Assernbleia Geral see0 tornadas por maioria dos
associados presentes, salvo os casos adiante discriminados.
A h 25. A convocaflo da Assembleia Geral ser3 f e i i atrav6s de edital publicado
01 luma) vez em meios de comunicatSo existente e cirwlante no Estado, sendo
taib6m afixado nas unidades da ~ s & i a p o da ADEPOL-PR, e publicado no site
da entidade com antecedencia minima de 10 (dez) dias.
A h 26. Compete A Assembleia Geral deliberar sobre:

I- dissolupo da Associapo;

111 - aliena@o de bens irn6veis da Associa@o;

II emendas ou reformas ao Estatuto da Associapo;

IV - constiiui@o de direitos reais relativos a

-
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- anexago e incorporago de outras entidades;
VI - presta@o de contas do Conselho Diretor;
VII - concessao de titulos de associados honorArio ou benemhrito;
Vlll - eleigo dos administradores;
IX - destiii@o dos administradores;
V

X - os caws de exclus%ode associados em grau de recurso.
Padgrafo Qnico. Para as deliberam a que se refere o inciso I, sera exigido o
voto concorde da maioria absoluta, e para aprovago das deliberafles referentes
Bs demais alineas, sera exigido o voto concorde da maioria dos presentes a
Assembleia Geral.

Art. 27. A Assernbleia seh presidida pelo Presidente da ADEPOL-PR, salvo
quando este for parte interessada de forrna pessoal. Neste caw s e d dirigida pelo
Presidente do Conselho Deliberative e na auancia deste, pelo Presidente do
Conselho Fiscal, e, no caso da ausencia dos aqui citados, aquele que os
presentes escolherem por maioria simples.

Capitulo IX
Do Conselho Diretor
A r t 28. A ADEPOL-PR sera administrada por um Conselho Diretor cuja
composi@o serA a seguinte:

II - Vice-Presidente;

I Presidente;

V - Diretor Social, Cultural e de Esportes;
VI - Diretor de Patrim6nio;
IV Diretor Financeiro;

VII - Diretor Jurldico;

- Diretor dos Aposentados, Pensionistase de Assuntos PrevidenciArios;
IX - Diretor de Comunica@o e Mobilizafles

Vlll

X - Representantes Regionais indicados pelo Presidente da Associagio e
aprovados pelo Conselho Diretor, sem direito a voto e para o exercicio da fungo
especifica de representagio da ADEPOL nas diversas regioes do interior do
Estado.
§ lo
Somente poderao exercer os cargos acima os associados fundadores e

titulares no pleno gozo de seus direitos estatuthrios. E no caso do cargo referido
no inciso I, o associado titular devera estar inscrito no Quadro Social, nesta
categoria, por no minimo 04 (quatro) anos ininterruptos.
§ 2 O 0 Conselho Diretor, o Presidente do Conselho Deliberativo e o Presidente do
Conselho Fiscal, serao eleitos por sufrtagio direto na forma prevista no Capitulo
das Eleiges.

3

3 O A posse do Conselho Diretor dar-se-a simultaneamente corn a posse do
Presidente do Conselho Deliberativo e do Presidente do Conselho Fiscal,
lavrando-se ata de posse, para os fins legais.

§ 4 O Todos os integrantes do Conselho Diretor participarao das r e u n i h ordinarias

ou extraordinarias da Diretoria e nela terao direito a voto, exceto aqueles previstos
no inciso Vlll do presente artigo.
§ 5 O 0 Conselho Diretor se reunira semanalmente, a critbrio do Presidente, para
deliberar e decidir sobre a documentagio encaminhada pela Secretaria da
ADEPOL-PR para providQncias.

§ 6 O Todas as reuni6es ordinarias ou extraordinarias dos Diretores, deverao ser
lavradas em livro ata proprio da ADEPOL-PR.
§ 7 O As decisdes ou deliberages do Conselho Diretor em suas reunibs sera0
sempre tomadas por maioria simples de votos e cabera ao Presidente votar em
casos de empate.
§ 8 O As reunides ordinarias e extraordinarias so podeao ser instaladas corn a
presenGa da rnaioria absoluta dos mernbros que comp6em o Conselho Diretor.

3 9 O Qualquer decisao que colida com o

paragrafo anterior sera nula de pleno

direito.
§ lo0 0 s membros do Conselho Diretor que deixarem de comparecer a 05 (cinco)
reunides consecutivas ou 10 (dez) altemadas, sem motivo justicado consignado
em ata, perderao suas respectivas pastas sendo substituidos na forma
estatutaria.

Art. 29. Compete ao Conselho Diretor:
I - cumprir e fazer cumprir os Estatutos da
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ia@o e as resolu@es da

-

II promover a realizago dos fins a que se destina a ADEPOL-PR, podendo
firmar wnvenios elou wntratos para tanto;
111 - observar as atividades sociais e prover as despesas necesshrias;

-

IV propor ao Conselho Deliberativo as taxas e mensalidades, assim wmo
apresentar o balanp financeiro anual;
V - apreciar em reunides ordinhrias e extraordinhrias as mat6rias apresentadas
pelos associados em forma de requerimento escrito e enderepdo ao Presidente
do Conselho Diretor;
VI - aplicar as penalidades previstas no CMigo de &a,
Comissao de Etica, com recurso ao Conselho Deliberatio;

ap6s parecer da

VII - expedir as credenciais de associados;
Vlll - resolver todos os assuntos de interesse comum e financeiro da ADEPOLPR, observadas as limitaws estatMrias;
IX - conceder licen~aaos membros do Conselho Diretor pelo prazo de at6 06
(seis) meses;
X - representar o quadro associativo em solenidades publicas ou particulares;
XI - designar representantes no interior do Estado.

A h 30. No caso de renuncia coletiva do Conselho Diretor, o Presidente e o
Secrethrio do Conselho Deliberativo assumirao a Administrago da ADEPOL-PR,
wnvocando novas eleicdes para eswlha de nova com~osicSodo Conselho
Diretor no prazo de 60 (gessenta) dias contados da vadncia do6 cargos.
Art. 31. No caso de vadncia de cargos isolados do Conselho Diretor, o
Presidente designard, entre os associados, o substituto.
A r t 32. Em hip6tese de vadncia do cargo de Presidente, assumirh em seu lugar
o Vice-Presidente, que indicarh, no momento da posse, dentre os demais
Diretores, o novo Vice-Presidente.

Do Presidente

Art. 33. Compete ao Presidente:

II - wnvocar e presidir as Assembleias Gerais;
I presidir as r e u n i h do Conselho Diretor;

-

Ill representar a ADEPOL-PR em juizo e em todas as demais rela~bescom
terceiros;
IV - autorizar o pagamento das despesas previstas pelo Diretor Financeiro;
V

- supervisionar todos os servic;os da ADEPOL-PR;

VI - assinar w m o Secretario a correspondencia da ADEPOL-PR;
VII - admitir e demitir empregados a servi~oda ADEPOL-PR, respeitando a
legislapo trabalhista em vigor;

-

Vlll
fixar os salarios dos funcionarios da ADEPOL-PR de awrdo com a
legisla@o trabalhista em vigor;

-

IX autorizar despesas de gesk3o administrativa desta Associapo, at6 10 (dez)
vezes o valor do salhrio minimo regional, sem a necessidade de aprova@o do
Conselho Diretor.
Art. 34. 0 Presidente da ADEPOL-PR sera substituido nas reuniBes ordinhrias
ou extraordinarias pelo Vice-Presidente, em suas faltas, impedimentos legais ou
quando solicitar licenciamento.

Do Vice-Presidente

A r t 35. Compete ao Vice-Presidente:

-

I
a substituipo do Presidente nas suas faltas e impedimentos e quando
licenciado;
II - exercer quaisquer atribuifles que ihe forem atribuldas pelo Presidente ou
pelo Conselho Diretor.

Art. 36. Compete ao Secretario:

I - redigir as atas das sessaes do Conselho Diretor e das Assembleias Gerais e
assinClas w m o Presidente;
II - encaminhar o expediente, fazer a correspondhcia, expedir convites, que
submetera a assinatura do Presidente:
111 - fazer publicar e assinar editais das wnvocaG6es e convites ordenados pelo
Presidente;
IV - ter em boa ordem de escritura@o os livros de atas e demais pap6is do
arquivo da Associap
r
,

-
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V exercer outras funConselho Diretor.

que lhe forern designadas pelo Presidente ou pelo

Art. 37.0 SecretArio da ADEPOL-PR seh substituido nas reunides ordinhrias ou
extraordinhrias, pelo Diretor Juridico, em suas faltas, irnpedimentos legais ou
quando solicitar licenciarnento.

Do Diretor Financeiro
Art. 38. Ao Diretor Financeiro compete:

I - arrecadar e ter sob sua guarda todas as rendas da ADEPOL-PR, depositandoas em estabelecirnento bandrio oficial;

-

II pagar as contas da ADEPOL-PR autorizadas pelo Presidente ou pelo
Conselho Diretor;

111 - rnanter em dia e fiscalizar os livros de escritura~80financeira da ADEPOLPR;

-

IV assinar toda docurnenta~aorelativa A sua pasta juntarnente corn o
Presidente ou corn o Vice-Presidente;
V - assinar cheques norninais juntamente corn o Presidente ou corn o VicePresidente:
VI - subrneter rnensalrnente o balancete A aprecia@o do Conselho Diretor e, ap6s
sua aprovaflo, inserir o rnesrno no site da entidade, face ao principio da
transparencia;
VII - prornover a cobranw das mensalidades dos associados;

-

Vlll providenciar recibos e tallies atinentes As quantias recebidas;
IX - fazer pagamentos ou rnovirnentafles financeiras de outras rnodalidades
existentes no sistema financeiro nacional;
X - assinar em conjunto corn o Presidente da Cornissao do Fundo Social a
docurnentapo financeira referente ao Fundo Social.
Do Diretor Social, Cultural e de Esportes
Art. 39. Compete ao Diretor Social, Cultural e de Esportes:

-

I organizar os festejos e eventos sociais da ADEPOL-PR;

Ill - incentivar a cultura literaria e cientifica com a finalidade de desenvolver o
nivel intelectual dos associados;

IV - organizar programas de confergncias e cursos literarios, cientificos e
policiais;
V - exercer outras atividades que lhe sejam cometidas pelo Conselho Diretor.
Art. 40. 0 Diretor Social da ADEPOL-PR sera substituido, em suas eventuais
faltas, nos eventos sociais pr6-agendados, pelo Presidente ou por quem este
indicar.
Do Diretor de PatrimBnio

Art. 41. Compete ao Diretor de Patrimanio:
I - inventariar e manter ficharios de todos os bens pertencentes B ADEPOL-PR;
I1 - atender os pedidos dos demais Diretores no que diz respeito a m6veis e
utensilios da AssociaPo, quanto B sua manutenPo e conservaPo;
111 - fiscalizar e acompanhar a construG%ode novas obras;

IV - providenciar a concorr6ncia de prews e as cotages referentes B aquisi~ao
de bens para a ADEPOL-PR;
V

- exercer outras funfles

que lhe forem atribuidas pelo Conselho Diretor.
Do Diretor Juridico

Art. 42. Compete ao Diretor Juridico:

I - indicar ao Conselho Diretor, profissionais reconhecidos no mundo juridico para
defesa dos interesses dos associados, em aG6eS individuais ou coletivas, quando
necessbrio:
I1- funcionar como relator em questbes que envolvam aspectos juridicos;
111 - acompanhar a@es de interesses da classe dos Delegados de Policia.
submetendo B aprecia~ao do Conselho Diretor os casos que envolvam
associados, procurando apresentar solu@es;

IV - fiscalizar a assist6ncia juridica prestada aos associados pelo Departamento
Juridico da Associa@o;

V - outras atribui~besque lhe forem designadas pelo Presidente da ADEPOL-PR
ou pelo Conselho Diretor. (inciso renumerado pela AGE de 08.02.2017).
Art. 42-A - Compete ao Diretor dos Aposentados, Pensionistas e de Assuntos
Previdenciarios: (artigo incluido pela AGE de 08.02.2017)
I- representar os associados aposentados e pensionistas no Conselho Diretor;

II - funcionar como relator nas questbes previdenciarias;
111 - quando do falecimento do associado, acionar o Presidente da ComissBo do
Fundo Social e auxilia-lo na prestago de assistencia e de orientago aos direitos
que porventura os herdeiros legais do falecido tiverem;

-

IV representar o Presidente junto aos familiares do falecido, se necessario for
ou quando solicitado;
V - outras atribuipdes que lhe forem designadas pelo Presidente ou pelo
Conselho Diretor;
A r t 42-B - Compete ao Diretor de Comunica@o e Mobiliza@es Estratbgicas:
(artigo incluido pela AGE de 08.02.2017)

-

I propor ao Conselho Diretor o desenvolvimento de campanhas de publicidade
classista, sempre no intuit0 de valorizaqBo da classe;
II - interagir junto aos grupos de associados nas redes sociais e demais meios de
comunica~Bo da entidade, incentivando a permanente interago entre os
associados e tirando as duvidas desses no que tange aos assuntos classistas
desenvolvidos pela ADEPOL-PR;
111 - coordenar campanhas de mobilizaq3es estratbgicas, em compasso com as
diretrizes aprovadas pelo Conselho Diretor;

IV - outras atribuipdes que lhe forem designadas pelo Presidente ou pel0
Conselho Diretor.
Capitulo X
Da Comissiio do Fundo Social
Art. 43. Compete 2 ComissBo do Fundo Social:
I - administrar o Fundo Social e prestar assistencia B familia do associado,
quando do seu falecimento ou em estado de doen a rave;
A
9

II - emitir pareceres em processes que envolvam o Fundo Social e quando
solicitado pelo Conselho Diretor;
111 - curnprir e fazer cumprir fielmente todas as disposi@5es relativas que
envolvam o Fundo Social.

Capitulo XI
Do Conselho Deliberativo
Art. 44. 0 Conselho Deliberativo 6 o 6rgBo pelo qua1 se manifestam os
associados da Associa@o, excetuando-se os assuntos de compet6ncia da
Assembleia Geral.
A r t 45.0 Conselho Deliberativo sera composto:

-

I pelo seu Presidente eleito e empossado;

II - pelos ex-Presidentes da Associa@o que tenham cornpletado pelo menos 213
(dois ter~os)do tempo de seus mandatos, na condipBo de membros natos;
111 - por 07 (sete) membros maiores de 30 (trinta) anos e que sejam associados
ha mais de 04 (quatro) anos.
§ lo
0 Presidente do Conselho Deliberativo sera eleito em conjunto com o
Conselho Diretor, na mesma legenda deste.

5

2O 0 Presidente do Conselho Deliberativo indicaa os 07 (sete) rnembros
conforme o inciso Ill deste artigo e escolhera, na primeira reuniBo logo apds a sua
posse, dentre esses, o respective Secretario.

§ 3O NSLo s8o passiveis de integrar o Conselho Deliberativo, os parentes ate 2O
grau dos membros do Conselho Diretor, exceto os membros natos referidos no
inciso II deste artigo.
§ 4' SerBo empossados, em conjunto, o Conselho Diretor, o Presidente do
Conselho Deliberativo e o Presidente do Conselho Fiscal, apds os resultados das
eleiebes.
§ 5O Perdera o mandato de Conselheiro aquele que faltar sem causa justificada a
03 (tr6s) sesaes consecutivas, exceto os Conselheiros natos.
§ 6O Na hipdtese de renuncia do Presidente do Conselho Deliberativo sera
convocada, no prazo de 15 (quinze) dias, Assembleia Geral Extraordinaria, pelo
Presidente do Conselho Diretor, a fim de, por maioria simples, restar indicado o
sucessor, o qual, assim que empossado, escolhera os 07 (sete) membros,
referidos no inciso Ill deste artigo, caso n8o opte por manter os que ja integram
referido Conselho.

A r t 46. Compete ao Conselho Deliberativo:

-

[
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I - emitir parecer n%ovinculativo sobre todos os assuntos que o Conselho Diretor
tiver de submeter Assembleia Geral:

II - sugerir ao Conselho Diretor as medidas e provid6ncias de interesse da
ADEPOL-PR;
111 - convocar Assembleia Geral em casos excepcionais;
IV - deliberar sobre proposta do Conselho Diretor, recebendo o ormmento da
receita e da despesa anual, inclusive quanto As alterafles de mensalidades e
taxas, dentro de um prazo de 10 (dez) dias da respectiva comunicaflo, sob pena
de serem consideradas automaticamente homologadas.
Parigrafo unico. As resolugks do Conselho Deliberativo sera0 tomadas pelo
sistema de maioria absoluta dos membros presentes as reuniks que se
efetivarao com qudrum minimo de 05 (cinco) Conselheiros, em primeira
convocaqao, e com 03 (tr&s) na segunda, uma hora apos a primeira.
Capitulo XI1
Do Conselho Fiscal
A r t 47. 0 Conselho Fiscal serh composto de 03 (tr6s) membros, dentre os
associados no pleno gozo de seus direitos estatuthrios, observadas as
inelegibilidades.

ParAgrafo unico. 0 Presidente do Conselho Fiscal serh eleito em conjunto com o
Conselho Diretor, na mesma legenda deste.
Art. 48. Ao Conselho Fiscal compete:

I - emitir parecer sobre as contas que o Conselho Diretor prestar anualmente a
Assembleia Geral e a proposta or~amenthria para apreciago do Conselho
Deliberativo:

II - examinar mensalmente os balancetes da Tesouraria da ADEPOL-PR;
Ill- examinar os livros e documentos da contabilidade da ADEPOL-PR;
IV - escolher seus membros para compor o Conselho Fiscal;

V - apreciar pedido de revisao de process0 6tico.
Capitulo Xlll
Da Cornissso de ktica

Art. 49. A Comissao de ~ t i c aserA composta por 04 (quatro) membros, sendo 03
(tr6.s) efetivos e um suplente, escolhidos, dentre os membros dos Conselhos
Diretor, Deliberativo ou Fiscal, por maioria absoluta do

-
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mandato de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por 03 (tres) mandatos
consewtivos.

Art. 50. A Comissao de ctica 6 competente para orientar sobre 6tica profissional,
respondendo As consultas em tese, avaliar procedimentos dos Delegados
associados, emitindo o respective parecer e submetendo A aprecia~aodo
Conselho Diretor.
Art. 51. A partir do parecer da Comissao de ctica, podera o Conselho Diretor
adotar medidas punitivas ou de defesa do associado.
§ I D AComissao de Etica deverd sugerir a medida a ser adotada, fundamentandoa de acordo com os principios da razoabilidade e proporcionalidade.
§'
2 0 Cbdigo de Gtica do Delegado de Policia do Estado do ParanA B integrante
do Anexo I deste Estatuto.

Capitulo XIV
Das Elei~6esdos Candidatos e Proclamac;ao dos Eleitos
Art. 52. As eleifles para membros do Conselho Diretor, Presidente do Conselho
Deliberative e Presidente do Conselho Fiscal, sera0 realizadas na segunda
quinzena do mGs de mar~o,a cada 02 (dois) anos, e sera0 convocadas pelo
Presidente do Conselho Diretor, ou seu substituto legal, com antemdencia
minima de 60 (sessenta) dias, atrav6s de Edital em que conste dia e horhrio de
vota@o, bem como as regras que regerao o pleito. Este Edital sera publicado, no
minimo uma vez, em jornal de grande circulaq80 no Estado, bem como afixado no
recinto da Sede Social e Sede de Praia desta Associa@o, al6m da sua inserflo
no site da entidade.
§ lo
0 s nomes dos integrantes da Comisdo Eleitoral - Presidente da mesa,
mesarios e escrutinadores, em ncimero suficiente para bem viabilizar os trabalhos
eleitorais - sera0 escolhidos pelo Presidente do Conselho Diretor e divulgados
por Edital especifico para esse fim at6 40 (quarenta) dias antes do pleito.
§ 2' 0 registro das chapas concorrentes ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta)
dias antes das elei-,
sendo antecipado para o primeiro dia ail anterior caso se
d& em final de semana ou feriado, visando a viabilizar ampla e transparente
concorr6ncia entre as chapas. Cada chapa deve ser inscrita pelo seu candidato A
PresidGncia.
§ 3O Havendo chapa cinica, a eleigo sera por aclamaflo em Assembleia Geral
convocada pelo Conselho Diretor.

6 4' Somente Doderao concorrer As eleictks os candidatos constantes em cha~as
encimadas pdr uma legenda - desde $ue estejam em dia com as obrigaGbes
financeiras junto a esta Associa~Boe que preencham as demais condimes de
elegibilidade
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escrito a inclusao de seus nomes, cuja inscri@o serA feita atravbs de petiflo
assinada pelo candidato a Presidente do Conselho Diretor e protocolada na
Secretaria da Sede da ADEPOL-PR, para registro, observado o prazo previsto no
5 2O deste Estatuto.

5

5' Nas legendas deverao constar os nomes por extenso dos candidatos e a
designa@o de cargos a que concorrerao.

5 80

Nenhum candidato para os cargos do Conselho Diretor, Presidente do
Conselho Deliberativo ou Presidente do Conselho Fiscal, poderh fazer parte de
mais de uma legenda.

5 7" NBo podemo concorrer candidatos avulsos que n h constem de legendas
coletivas.
§ 8O 0 Presidente da Comisao Eleiioral, escolhido conforme a regra inserta no 5 lo
deste artigo, poderh, se entender neceario, at6 o dia imediatamente anterior ao
inicio do period0 de inscri@o e registro das chapas concorrentes, expedir Edital
regulamentando as regras eleiiorais do presente Estatuto, destacando as condutas
vedadas antes, durante e ap& o processo eleiioral, bem como os crit6rios de
solu@o de contliios pertinentes a esse processo.

Art. 53.0 voto serh direto, pessoal e secreto.

5

lo
0 voto poderh ser exercido presencialmente; por via postal; ou podendo,
ainda, ser exercido por meio eletdnico, conforme dispuser as regras do Edital de
convoca@o, referido no artigo anterior.

5 2O A vota@o presencial far-se-A em cMula h i m , que serh rubricada pelo
Presidente da Mesa, antes de ser colocada na urna.
§ 3O As regras para os votos via postal e eletr6nico ser%odefinidas pelo Conselho
Diretor, corn antecedgncia minima de 60 (sessenta) dias antes do pleiio, as quais
semo dispostas no Edital de convoca@o, referido no artigo anterior.

5 4O NBo serh admitido o voto por procura@o.
5

5O 0 associado inadimplente corn as obrigay5es financeiras junto B ADEPOLPR nao podeh exercer o direito de votar tampouco o de ser votado.

5

6 O 0 s votos presenciais ser%o recebidos inintermptamente durante 05 (cinco)

horas no maxima, devendo o Presidente da Corniao Eleitoral no Edital de
convoca~Bo,desiinar a hora do inicio e a do encerramento.
Art 54. As chapas concorrentes p o d e h indicar at6 03 (tes) fiscais por Se@o
Eleiioral, no ato de sua respectiva inscrigo.

candidato a
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persistindo o empate, serh considerada vencedora do pleito a chapa cujo
Presidente seja o mais idoso.
Art. 56. Das decis6es das mesas receptoras e apuradoras, no caso de
reclamafles e protestos produzidos por escrito e antes da proclama@o dos
eleitos, caber& recurso para urna Junta composta por 03 (tres) mernbros da
Comis.Ho Eleiiral, previarnente designados pelo Conselho Diretor e prevista no
do artigo 52 deste Estatuto.
Edital de convoca@o referido no 5 lo
A r t 57. Apurados os votos e resolvidas as impugna~tksque houver, o Presidente
da Mesa proclamarh os candidates eleitos e de tudo se lavrarh ata.
A r t 58. Qualquer que seja o meio utilizado para a realizaMo das elewes, a
apura@o dos votos p o d e ~se dar finica e exclusivarnente na Sede Social da
ADEPOL-PR, em Curitiba-PR, salvo se estabelecido de forma diversa no Edital
referido no artigo 52.

Capitulo XV
D i i p o s i ~ b Gerais
s
e TransWrias
A h 59. 0 s cargos integrantes do Conselho Diretor, Conselho Deliberativo ou do
Conselho Fiscal n8o sao rernunerados.
A h 60. Seh permitida uma finica reelei@o, para o period0 imediitarnente
subsequente, dos cargos de Presidente do Conselho Diretor, Presidente do
Conselho Deliberativo e Presidente do Conselho Fiscal.
A r t 61. A posse do Conselho Diretor, do Presidente do Conselho Deliberativo e
do Presidente do Conselho Fiscal, deverh ocorrer no rn&mo at6 07 (sete) dias
ap6s a apura@o do resultado das eleiws.

Art. 62. 0 Presidente eleiio e ernpossado deverh, irnediatarnente, a contar da
posse, requerer, ao Departamento da Poliaa Civil, a disponibilidade e
consequente afastarnento das f u n w s publicas, decorrentes ou n%odo cargo de
Delegado de Policia, sob pena de, n8o o fazendo, restar configurada renuncia
Scita, corn as consequencias previstas neste Estatuto no que tange B sucesao
presidencial.
Paragrafo unico. Se o ato administrative de concessso da disponibilidade de que
trata este artiio n8o for deferido no prazo de 60 (sessenta) dias do requerirnento,
dever6 o Presidente. sob as conseau~nciasdo ca~ut.Dor meio do Departamento
Juridico desta ~ss&ia@o, interp6r rnandado de Guranga para ' garantir a
conceao desse direito liquid0 e certo previsto constitucionalrnente.
A h 63. 0 pr6ximo process0 eleitoral, para a escolha dos rnembros do Conselho
Diretor e Presidentes do Conselho Deliberativo e Fiscal, sera realizado no
senundo sdbado do mes de outubro de 2015 sendo que os eleitos e ernpossados,
n e k pleito, temo se

de marw de 2018, data em que havel-g novo pleio eleitoral, quando, a partir de
enmo, as eleiy3es ocorrerELo periodicamente a cada 02 (dois) anos, conforme
previsao dos artigos 21 e 52 deste Estatuto.
Palagrafo IClnico. 0 process0 eleitoral previsto no caput deste artigo ser6 regido
pelas regras previstas nos artigos 52, e seus pal-ggrafos, ao artigo 58, todos deste
Estatuto.

Art. 64. Qualquer alteraHo estatut8ria somente podera ser alterada em
Assembleia Geral convocada para esse fim com a preseng de no minimo 10%
(dez por cento) dos associados titulares em dia corn suas obriga~iksda
ADEPOL-PR.

A r t 65. A ADEPOL-PR somente poderd ser dissolvida por deliberago de
Assembleia Geral Extraordinaria, convocada exclusivamente para esse fim, e
desde que presentes no minimo 314 (tr6s quartos) dos associados tiiulares no
gozo de seus direitos estatut8rios.

9 lo
Nesta hip6tese, os seus bens seHo avaliados, vendidos e rateados entre os
seus associados proporcionalmente aos anos de contribuigo (uma quota por ano
completo de contribuiflo), assim como eventual saldo de receita disponfvel.
§ 2O Sera obse~adoas dernais normas do W i g o Civil no que tange A dissolu@o

de Associay5es.
A h 66. Ficam ab-rogados o Estatuto anterior e todas as demais disposiy5es em
contrdrio ao presente Estatuto.
A h 67. Este Estatuto e n t r a ~
em vigor ap6s a regular aprovaHo em Assembleia
de Curitiba, conforme
Geral e registro no 2O Cartbrio de Titulos
determina a lei civil.
/

Anexo I
C6digo de ~ t i c a
Profissional do Delegado de Polkia
A r t lo
0 Cddigo de etica Profissional do Delegado de Policia tern por objetivo
alertar para normas de conduta e cornportamento que devern inspirar suas
atividades profissionais, regulando rela~besinterpessoais corn a classe, poderes
p~blicos
e sociedade.

lncurnbe ao Delegado de Policia dignificar a classe corn seu rnais alto
titulo de honra, tendo sernpre em vista a sua eleva@o moral e profissional,
rnostrada atraves de seus atos.
Art

Art. 3 O 0 Delegado de Policia deve:
I - cumprir e fazer curnprir a ordem juridica e zelar pelas lnstitui@ks,
preocupaHo de ordern religiosa, racial, polltica ou social;

sern

II - exercer sua atividade profissional corn independencia, fundarnentada na
liberdade de investiga@o e na dignidade da pessoa hurnana, sern aceitar preseo
ou influencia, observando, nas suas fun@es e fora delas, as normas de 6tica
profissional contida neste C6digo e na LegislaMo vigente, pautando seus atos por
rigidos princlpios rnorais, de rnodo a se fazer respeitado e estirnado por seus
comas, subordinados e pelas partes, prese~andosernpre sua autoridade;

111 - cornbater a corrup@o, a o danosa aos interesses sociais e B instituiflo da
Justip;

-

IV receber as partes que, porventura, o venharn procurar, orientando-as,
Sobretudo no sentido de prevenflo e atuando de forma repressiva estritarnente
dentro dos diirnes da Lei:

-

V ser solidhrio corn os rnovirnentos generalizados e justos em defesa dos
interesses de sua classe, a nil0 ser queo rnovirnento eskja em desacordo corn
os principios 6ticos ou contenham objetivds conthrios A sua consci6ncia;
VI - ao tornar conhecimento de qualquer aflo contr&ria aos principios eticos ou
normas legais, praticadas por urn colega, cornunid-la ao Conselho Diretor da
ADEPOL;
VII - 0bselvar e respeitar a hierarquia da classe;

-

Vlll tratar corn urbanidade os subordinados, sern abrir rnao de sua autoridade;
IX - aceitar encargos que lhe forern cornetidos pelo
corn zelo e probidade;

X - informar seus chefes de qualquer impediment0 pessoal que julgue relacionado
com assunto ou trabalho que lhe esteja sendo cometido;
XI - ser leal e solidhrio com seus colegas, contribuindo para a harmonia da classe
e defesa dos interesses comuns;
XI1 - guardar sigilo sobre fato de que tenha conhecimento pelo exercicio de suas
fun@es, salvo por imperativo legal;
Xlll - evitar procedimento ou referancia prejudiciais ao convivio dos integrantes da
classe;

-

XIV ter sempre em mente a honestiiade, a perfeiflo e o respeito B ordem
juridica, resguardando o interesse social sem macular sua dignidade profissional;
XV - prestar ao colega assistancia de qualquer ordem ou natureza no que for de
direito e de justip;
XVI - prestar seu concurso moral, intelectual ou material em favor do 6xito das
campanhas promovidas pela classe;
XVll - acatar resoluq3es regularmente votadas pelo Conselho Diretor e Conselho
Fiscal da entidade classista:
XVlll - facilitar a fiscaliza@o, por quem de direito, do exercicio de sua fun@o;
XIX - interessar-se pelo bem poblico com integral dedica~ao;
XX - ter para com seus colegas a considerago, o respeito, o apreGo, a
solidariedade e respeito B ausancia, que devem presidir a convivgncia profissional
e a consequente reputa@o da classe;
XXI - interessar-se pelo fie1 cumprimento dos preceitos morais, constitucionais
que regem a vida das lnstituigbes e a conduta dos povos, nao emprestando seu
apoio moral, intelectual ou material a nenhuma a@o que possa comprometer os
superiores interesses nacionais e estaduais;
XXll - tomar por norma na vida poblica e privada o trabalho, a solidariedade, a
tolerancia e racionalidade, nfro esquecendo que os valores legitimos e eternos
nfro se mesclam com a mentira, por ser a verdade impositivo irredutivel da vida;
XXlll - respeitar a dignidade humana, superando os preconceitos de r a p , de cor,
de religifro, de cada policial, de posi@o
semelhante.

Art. 4' 0 Delegado de Policia n8o devera:

I - promover, direta ou indiretamente, a desonra publica de colega Delegado;
II - delegar suas atribui~6esprivativas;
111 - assinar documentos elaborados por terceiros ou vice-versa que possam
comprometer a dignidade da classe;

IV - pronunciar-se sobre inquerito ou processo que esteja sob responsabilidade de
outro colega a nao sera pedido deste;
V - comentar, fora do circulo da classe, atitudes ou a g e s infelizes de seus
colegas;
VI - imiscuir-se com subordinado hierarquico, dentro ou fora de suas funges;
VII - criticar publicamente o orgao de classe, nao sendo defeso faze-lo em reuniao
de mesmo ou por documento classificado;
Vlll - ter receio de desagradar a quem quer que seja ou incorrer em
impopularidade no cumprimento de seu dever;
IX - valer-se do mandato eletivo ou administrativo na ADEPOL-PR, em proveito
proprio ou para obtenflo de vantagens ilicitas.
Do Procedimento
A r t 5 O 0 poder de julgar a transgressao etica e originario da Diretoria da
ADEPOL-PR.
Paragrafo unico. A Diretoria deliberara pela instaura@o do processo etico:

a) em consequencia de representa~aoda Comissao de gtica, de Autoridade
constituida ou de qualquer dos associados;
b) a pedido de qualquer cidadao que demonstre legitimo interesse no caso.

Art. 6 O A representaflo so sera acatada quando, devidamente assinada, estiver
instruida com elementos comprobatorios do alegado.

Art. 7 O Recebida a representaflo, o Presidente deve designar relator, dentre os
integrantes da ComissBo de Gtica.

Art. 8 O Compete ao relator determinar a notiicaflo dos interessados para
esclarecimentos, ou do representado para defesa previa, em qualquer caso, no
prazo de 15 (quinze) dias.

lo
Se o representado n%ofor encontrado ou for revel, o relator da Comissao de
tica deve designar-lhe defensor dativo.
§ 2" Oferecidos a defesa previa, que deve estar acompanhada de todos os
documentos; e o rol de testemunhas, ate o mbximo de cinco, 6 proferido o
despacho saneador e, ressalvada a hipotese do § 4 O deste artigo, designada a
audiQncia para oitiva do interessado e do representado e das testemunhas,
devendo o interessado, o representado ou seu defensor incumbir-se do
comparecimento de suas testemunhas, na data e hora marcadas.

§ 3O Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, podendo
acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermedio de
procurador, oferecendo defesa prbvia, apbs notiiicado, razbes finais ap6s a
instru@o e defesa oral perante a Diretoria, por ocasiao do julgamento.

3

Se, ap6s a defesa previa, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar
da representapo, este deve ser decidido pela Diretoria, para determinar seu
arquivamento.
4 O

§ 5O Conclulda a instrupo, serh aberto o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para a
apresentapo das razes finais pelo interessado e pelo representado.
§ 6 O Extinto o prazo das razaes finais, o relator profere parecer, corn a respectiva
suaestao da ComissBo de h a , auanto A venalidade a ser adicada, e submeter&

§ 7 O E permitida a reviao do processo, por err0 de julgarnento ou por condenaflo
baseada em falsa prova.
a) o pedido de revisgo deverb ser encaminhado A Diretoria e se admitido,
seguirb ao Conselho Fiscal da ADEPOL, para em 15 (quinze) dias decidir a
quesao.
Art. 9O A Comissao de hica prestara ao interessado, no prazo mhximo de 60
(sessenta) dias, esclarecimentos que se fizerem necesserios e encaminhard &
Diretoria a noticia, acompanhada de parecer final a ser apreciado na primeira
reuniao.
Das Penalidades
contidas sao as
Art. 10. As penalidades por infrago As normas
seguintes:

I- censura confidenci

PROTOCOL0

111 - eliminaflo

II censura ostensiva, divulgada aos integrantes do quadro social;

do quadro social.
§ l oAs sande que trata este artigo deverao ser aplicadas pela Diretoria, corn
exce@o do wntido no inc. Ill, que serh aplicada por decisao em Assembleia
Geral.
§2O - 0 associado eliminado, apos 24 (vinte e quatro) meses a wntar da data de
sua eliminago, poderh ser readmlido atraves de requerimento B Diretoria, a qua1
convocarh Assembleia Geral Extraordinhria, que decidirh por maioria simples de
votos.
A r t 11. A censura confidencial sela f e i i por escrito, diretamente ao Delegado
apenado quando houver infrago etica, dela tomando conhecimento a Comiss%o
de ctitica e quem tenha dado ciencia do procedimento &iw e a c6pia serh
aquivada em pasta pr6pria.
A r t 12. A censura ostensiva serh divulgada para o Quadro Social e aplicar-se-h
quando a falta de 6tica for de wnhecimento dos Associados e atinja direta e tao
somente a ele, sendo que sua ciencia ocorrerh atraves de correspondencia
registrada corn aviso de recebimento ou de protocolo confidencial.

Art. 13. A eliminaflo do Quadro Social serh aplicada quando o fato for de
gravidade extrema, sem possibiliiade de ad-o
de procedimento diferente e
depended de sugestths da Comissao de ttica e de aprovago pela maioria
absoluta (213)
. , dos membros do Conselho Deliberative.
VigQncia
Art. 14. 0 presente CMigo entrarh em vigor em todo o tenit6rio estadual a p k
sua publicago em Dihrio Oticial.

julho de

