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ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS PRODUTORES
DE SEMENTES E MUDAS - APASEM
Capítulo I
DA DENOMINAÇÃO, FINS E SEDE DA ASSOCIAÇÃO
Art. 1º. A Associação Paranaense dos Produtores de Sementes e Mudas,
com sigla APASEM, é pessoa jurídica de direito privado, de fim não econômico
e com duração por tempo indeterminado, com autonomia administrativa e
financeira, constituída em 21 de agosto de 1971, registrada sob nº 574 no
Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Curitiba, estado do Paraná,
rege-se por este Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.
Art. 2º. A APASEM tem sede e foro na cidade de Curitiba, estado do Paraná, à
Rua Visconde do Rio Branco, 304, bairro Mercês, CEP: 80410-000.
Art. 3º. A APASEM tem por finalidade congregar os produtores de sementes e
mudas do estado do Paraná, com os seguintes objetivos principais e
permanentes:
IIncentivar a produção de sementes e mudas no estado do Paraná,
fomentando o desenvolvimento, a tecnologia e a pesquisa, além de realizar,
promover e incentivar a participação dos associados em encontros,
congressos, seminários, reuniões e debates que visem ao interesse dos
produtores de sementes e mudas.
IIAuxiliar e orientar os associados na expansão e organização do
comércio de sementes e mudas em todo o território nacional.
IIIPromover as sementes e mudas paranaenses, divulgar assuntos de
interesse dos associados, assim como mantê-los informados das atividades da
APASEM.
IVPromover a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e
promoção do desenvolvimento sustentável.
VProceder à experimentação, não lucrativa, de novos modelos
socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e
crédito.
VIPromover estudos, pesquisas e levantamento de estatísticas,
desenvolver tecnologias alternativas, produzir e divulgar informações e
conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades
mencionadas neste artigo.
VII- Criar, manter e dirigir fundos de apoio ao desenvolvimento do setor de
sementes e mudas.
VIII-

Criar e promover eventos relacionados à agricultura.

IX-

Desenvolver processos de certificação.

XPrestar serviços de análise de sementes e/ou outros serviços de
interesse dos associados.
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XIImpetrar Mandado de Segurança e/ou Ação Civil Pública, Coletiva ou
Individual, em defesa dos interesses dos associados.
Art. 4º. A APASEM poderá se estruturar em núcleos regionais, departamentos,
escritórios, filiais, comissões, assessorias e grupos de trabalho, em qualquer
parte do estado, para cumprir sua finalidade precípua, os quais serão regidos
por este Estatuto e seu Regimento Interno.
Art. 5º. A APASEM, dada sua natureza não econômica, não distribui entre
seus associados, diretores e/ou colaboradores eventuais parcelas excedentes
de lucros operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de
suas atividades, mas os aplica integralmente na consecução dos seus objetivos
sociais.
Capítulo II
DOS ASSOCIADOS
Art. 6º. Os associados da APASEM dividem-se nas seguintes categorias:
I.
Efetivos: produtores de sementes e mudas e empresas de pesquisa e
desenvolvimento de cultivares, pessoas físicas ou jurídicas, que subscreveram
a Escritura Pública de Instituição da Associação Paranaense de Produtores de
Sementes e Mudas em cartório competente, bem como aqueles que foram
admitidos posteriormente por membros de outras categorias convidados pelo
Conselho Diretor, conforme critério determinado em Regimento Interno, e
aprovados pela Assembleia.
II.
Contribuintes: pessoas físicas ou jurídicas que atuam ou tenham
interesse na atuação da Associação, especialmente quanto ao cumprimento e
alcance dos objetivos desta, e que contribuam com as despesas mensais ou
esporádicas, porém sem direito a voto e de serem votadas nas Assembleias
Gerais.
III.
Técnico-profissionais: pessoas físicas ou jurídicas cuja atuação no
setor produtivo de sementes é relevante e de notória competência e que sejam
convidadas a compor a Associação para contribuir com determinados assuntos
de grande importância para o alcance dos seus objetivos, porém sem direito a
voto e de serem votadas nas Assembleias Gerais.
Art. 7º. Os associados não respondem, solidária ou subsidiariamente, pelas
obrigações sociais, conforme lei de regência.
Capítulo III
DA ADMISSÃO, EXCLUSÃO, DESLIGAMENTO E PENALIDADES
Art. 8º. Somente serão admitidos como associados o produtor de sementes e
mudas e/ou a empresa de pesquisa e desenvolvimento obtentora de cultivares
devidamente registrados e legalmente habilitados pelos órgãos oficiais
competentes.
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I.
Os membros contribuintes e técnico-profissionais não estão
obrigados ao registro junto aos órgãos oficiais e reguladores do setor e
dependerão, sempre, de convite para compor a Associação.
II.
Para admissão de associado, o pretendente deverá preencher uma ficha
cadastral, a qual será submetida à análise do Conselho Diretor; ocorrendo
aprovação, ele será informado do número de matricula e categoria à qual
pertence.
III.
Para tornar-se sócio efetivo, no caso de um associado de outra
categoria, ele deverá receber convite do Conselho Diretor, sendo que a
homologação ocorrerá apenas mediante uma Assembleia Geral, após esse
associado ter cumprido as condições estabelecidas em Regimento Interno.
Art. 9º. Após a admissão, o associado receberá o respectivo número de sua
matrícula e o valor da taxa de adesão, que deverá ser quitada no prazo
indicado pelo Conselho Diretor, sob pena de revogação da admissão.
§ 1º. Negado o pedido de admissão pelo Conselho Diretor, o candidato poderá
recorrer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, por requerimento direcionado ao
Presidente da APASEM, que submeterá o pedido à primeira Assembleia Geral
imediatamente seguinte ao recebimento.
§ 2º. A decisão da Assembleia Geral será definitiva e a ela não caberá recurso.
§ 3º. O associado técnico-profissional é isento do pagamento de taxas ou de
qualquer obrigação pecuniária em relação à Associação.
Art. 10. Os associados que infringirem este Estatuto ou praticarem atividades
que comprometam a ética, a moral ou o aspecto financeiro da APASEM
poderão sofrer as sanções previstas no Regimento Interno, inclusive exclusão.
Art. 11. Aos denunciados, serão assegurados a ampla defesa e o contraditório,
na forma da Constituição, da lei e do procedimento previsto no Regimento
Interno.
Art. 12. O associado que sofrer a pena de exclusão poderá retornar ao quadro
de associados, após 3 (três) anos de afastamento, desde que seja atendido o
disposto no art. 9º.
Art. 13. Para desligamento espontâneo, o associado deve estar adimplente
com a Associação, bastando formalizar o pedido ao Conselho Diretor da
APASEM, informando se o desligamento será temporário ou definitivo, por
meio de correspondência postal com aviso de recebimento.
Parágrafo Único. A data a ser considerada para efetivo desligamento será a
da deliberação do Conselho Diretor.
Art. 14. O associado efetivo que solicitar o desligamento espontâneo poderá
retornar ao quadro original, a qualquer momento, desde que rigorosamente
adimplente com a APASEM, conforme disposto no Regimento Interno.
§ 1º. O associado excluído por inadimplência, o seu retorno ao quadro de
associados fica condicionado à plena quitação de mensalidades, anuidades e
taxas pendentes anteriores ao desligamento, bem como da taxa de reingresso,
conforme determinado no Regimento Interno.
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§ 2º. Os valores relativos a pendências financeiras junto a APASEM antes da
data do afastamento, serão corrigidos de acordo com Regimento Interno.
§ 3º. O retorno de um associado excluído ao quadro de associados ocorrerá
pela categoria de contribuinte.
§ 4º. Será considerada volta de um associado excluído quando a pessoa ou
empresa fizer parte de nova organização, pretensa a integrar o quadro de
associados da APASEM.
Capítulo IV
DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS
Art. 15. São direitos dos associados da APASEM:
ICompor e tomar parte nas Assembleias Gerais e nelas deliberar os
assuntos consignados como ordem do dia.
II-

Votar e ser votado para os cargos eletivos da APASEM.

III-

Propor ao Conselho Diretor a inclusão e a exclusão de associados.

IVSolicitar por escrito, a qualquer tempo, informações sobre as atividades
da Associação e, a partir da data de publicação do Edital de Convocação da
Assembleia Geral Ordinária, consultar na sede da Associação os livros, os
relatórios, o balanço geral e as contas correspondentes, bem como os
pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria contábil externa, quando houver.
Parágrafo Único. Nos direitos relacionados aos membros contribuintes e
técnico-profissionais, não estão contemplados aqueles previstos nos itens II
e III deste artigo.
Art. 16. São deveres de todos os associados da APASEM:
ICumprir e respeitar fielmente este Estatuto, as deliberações do Conselho
Diretor e Assembleia Geral, bem como as demais normas internas da
Associação.
IIZelar pela fiel consecução dos objetivos da APASEM, sob pena de
incorrer em uma das penalidades previstas no art. 10.
III-

Participar das atividades propostas.

IV-

Contribuir com os programas e projetos propostos.

V-

Prestar tempestivamente informações, quando solicitadas.

VIManter rigorosamente atualizado o cadastro de representantes e o
respectivo endereço de correspondência eletrônica (e-mail) junto ao Conselho
Diretor, sob pena de incorrer em uma das penalidades previstas no art. 10,
bem como ser considerado notificado ou cientificado de qualquer informação
enviada no endereço cadastrado.
VII-

Participar e auxiliar na gestão da APASEM.

Art. 17. As prerrogativas inerentes à condição de associado são intransferíveis.
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Capítulo V
DA FORMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Art. 18. São órgãos da administração da APASEM: a Assembleia Geral, o
Conselho Diretor, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo.
Art. 19. A Assembleia Geral é o órgão soberano da APASEM e tem
prerrogativa exclusiva de legislar as normas internas da Associação, alterar e
aprovar alterações deste Estatuto, bem como decidir com autonomia absoluta
os destinos da Associação.
Art. 20. O Conselho Diretor é o órgão responsável pela administração da
APASEM e será composto por 6 (seis) conselheiros, eleitos em Assembleia
Geral para mandato de 2 (dois) anos, e, especificamente, para o exercício dos
seguintes cargos: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário, Segundo
Secretário, Primeiro Tesoureiro e Segundo Tesoureiro.
IO cargo do Conselheiro Diretor é ocupado pela pessoa física eleita,
vinculada a um dos associados.
IIPodendo estender-se por até 90 (noventa) dias com a posse da nova
diretoria.
Art. 21. O Conselho Fiscal é o órgão responsável por fiscalizar e examinar
todas as atividades da APASEM e será composto por 3 (três) membros
titulares e igual número de suplentes, eleitos em Assembleia Geral para o
mandato de 2 (dois) anos, sendo obrigatória a renovação de 2/3 (dois terços)
de seus membros a cada eleição.
Parágrafo Único. Podendo estender-se por até 90 (noventa) dias com a posse
da nova diretoria.
Art. 22. O Conselho Consultivo é o órgão formado pelos ex-Presidentes e exVice-Presidentes da APASEM e tem como objetivo contribuir, esporádica ou
permanentemente, com sua experiência na gestão e decisões da Associação.
De acordo com a necessidade, o número de integrantes poderá ser
complementado, conforme o que estabelece o § 3º deste artigo.
§ 1º. O Presidente da APASEM é membro permanente do Conselho Consultivo
e atuará como coordenador, presidindo as respectivas reuniões.
§ 2º. Os demais membros serão eleitos pelo Conselho Diretor, para ocupar os
cargos de Vice-Presidente, Secretário e Coordenador.
§3º. Estarão aptas a participar do Conselho Consultivo pessoas que já
ocuparam cargos no Conselho Diretor da APASEM.
Título I
DAS REUNIÕES E PRERROGATIVAS DA ASSEMBLEIA GERAL
Art. 23. A Assembleia Geral, composta por todos os associados da APASEM,
reunir-se-á ordinariamente até o dia 31 de março de cada ano e,
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extraordinariamente, sempre que convocada pelo Conselho Diretor, pelo
Conselho Fiscal ou a requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados.
Art. 24. As convocações para a Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária
deverão ser anunciadas aos associados com antecedência mínima de 15
(quinze) dias e da seguinte forma:
Ofício aos associados, enviado por correspondência eletrônica no
endereço cadastrado e informado por eles.
ICarta com aviso de recebimento.
II-

Fixação de edital na sede da APASEM.

Parágrafo Único. Na convocação, deverão constar as seguintes informações:
a ordem do dia (pauta), a data, o local e a hora da reunião.
Art. 25. Compete à Assembleia Geral Ordinária:
IEleger o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal, ao término de cada
mandato eletivo.
a) A posse ocorrerá em até 90(noventa) dias após a eleição, através
de uma Assembleia Geral Extraordinária.
II-

Aprovar o relatório de atividades da Diretoria em exercício.

IIIApreciar e aprovar as contas, as demonstrações financeiras, os
balanços contábeis, o relatório da auditoria externa e o parecer do Conselho
Fiscal.
IVFixar os valores da taxa de adesão e da mensalidade do exercício
seguinte.
V-

Aprovar o orçamento do ano seguinte.

Art. 26. Compete à Assembleia Geral Extraordinária, além daquelas atribuições
previstas no artigo anterior, as seguintes:
I-

Dissolver a APASEM.

II-

Empossar a diretoria eleita, em até 90 (noventa) dias após a eleição.

III-

Deliberar sobre assuntos relativos a bens e patrimônios.

IVAlterar ou reformar este Estatuto, com a participação mínima de 1/5 (um
quinto) dos associados e com aprovação de 2/3 (dois terços) dos presentes à
Assembleia convocada para essa finalidade.
VDestituir o Conselho Diretor e/ou Conselho Fiscal, com aprovação de 2/3
(dois terços) dos presentes à Assembleia convocada para essa finalidade.
VIEleger e empossar os membros dos Conselhos Diretor e Fiscal, em caso
de vacância do cargo eletivo em prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias da
próxima eleição.
VII- Deliberar sobre a exclusão de associados e, em segunda instância,
sobre a negativa de admissão de novo associado.
VIII- Deliberar sobre assuntos de relevância da APASEM e outros de
interesse social.
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Art. 27. A Assembleia Geral, seja Ordinária, seja Extraordinária, terá início e
deliberará a ordem do dia:
IEm primeira chamada, com a presença de 2/3 (dois terços), no mínimo,
dos associados com direito a voto.
IIEm segunda chamada, meia hora após a primeira, com a presença de,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos membros com direito a
voto.
IIIEm terceira chamada, meia hora após a segunda, com qualquer número
de associados presentes.
Art. 28. Quando da votação de uma pauta em Assembleia Geral Ordinária ou
Extraordinária, somente os associados em pleno gozo de seus direitos poderão
votar.
§ 1º. Considera-se em pleno gozo de seus direitos o associado rigorosamente
adimplente com as obrigações financeiras devidas à APASEM, que não tenha
sofrido qualquer penalidade que esteja vigente.
§ 2º. O associado poderá ser representado por um preposto, mediante
apresentação de procuração específica para votar os assuntos incluídos em
pauta e com firma reconhecida.
§ 3º. Na hipótese de representação por preposto, é obrigatória a outorga de
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos de competência da
Assembleia Geral e, inclusive, pautados para a ocasião, sob pena de
indeferimento da participação na referida assentada.
Art. 29. A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária será transcrita em ata
especificamente formalizada para o ato e lançada em livro competente,
podendo ser assinada por todos ou por uma comissão de associados
especialmente eleitos e constituídos para esse fim, já no início da realização da
Assembleia.
Título II
DAS REUNIÕES E PRERROGATIVAS DO CONSELHO DIRETOR
Art. 30. O Conselho Diretor deverá se reunir sempre que necessário, e por
convocação do Presidente, em qualquer data ou época, desde que os
membros sejam previamente cientificados na forma do art. 24, inciso I, deste
Estatuto.
Art. 31. É de competência do Conselho Diretor:
I-

Redigir, aprovar ou modificar o Regimento Interno da Associação.

IIResolver sobre despesas e promover a execução orçamentária da
Associação.
IIIPrestar contas à Assembleia Geral Ordinária, com parecer do Conselho
Fiscal e relatório da auditoria externa, incluindo contas e balanços.
IV-

Criar relatórios e programas de trabalho.

V-

Tomar decisões de rotina na administração da Associação.
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VIDeliberar quanto à admissão e categoria de associados e, previamente,
sobre sua exclusão.
VII- Autorizar o Presidente e o Secretário, com anuência do Conselho Fiscal,
a celebrar contratos ou convênios com entidades congêneres, privadas ou
órgãos oficiais.
VIII-

Convocar Assembleias Gerais Extraordinárias.

IXNomear os representantes da APASEM junto aos órgãos federais e/ou
estaduais e/ou municipais, de controles e/ou fiscalização.
XContrair empréstimos ou financiamentos, com anuência do Conselho
Fiscal, para aplicar em empreendimentos que visem ao interesse e objetivos da
Associação.
XIAdministrar a Associação, fazendo cumprir o Estatuto e todas as
deliberações da Assembleia Geral.
§ 1º. As deliberações das reuniões do Conselho Diretor somente ocorrerão
com a participação mínima de 3 (três) membros do Conselho Diretor e/ou do
Conselho Fiscal.
§ 2º. O conselheiro que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 6 (seis)
alternadas, sem justificativa, perderá seu mandato, devendo ficar consignado
em ata do Conselho Diretor.
Art. 32. As reuniões do Conselho Diretor poderão, a critério do Presidente, ser
realizadas e deliberadas em qualquer cidade do estado do Paraná ou em
ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, cujo procedimento será
previsto em Regimento Interno.
Art. 33. As reuniões do Conselho Diretor só ocorrerão com a presença de no
mínimo 3 (três) membros, seja ela virtual ou presencial, de modo que serão
considerados aprovados todos os assuntos em pauta que obtiverem maioria
simples dos votos dos presentes, seja qual for o número.
Art. 34. Compete ao Presidente:
IRepresentar
extrajudicialmente.
II-

a

APASEM

ativa

e

passivamente,

judicial

e

Presidir as reuniões do Conselho Diretor e Assembleia Geral.

IIIEmitir cheques em conjunto com o Tesoureiro e, ainda, assinar com este
outros documentos de ordem financeira.
IVAssinar com o Secretário
representativos da APASEM.

documentos

de

ordem

V-

Dar voto de desempate nas reuniões do Conselho Diretor.

VI-

Admitir e demitir funcionários.

VII-

Constituir mandatários, ad referendum do Conselho Diretor.

social

ou

Art. 35. Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus
impedimentos ou representá-lo a seu pedido.
Art. 36. Compete ao Primeiro Secretário:
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IRedigir ou mandar redigir a ata de reuniões do Conselho Diretor e das
Assembleias Gerais.
II-

Responsabilizar-se pelos arquivos da APASEM.

III-

Incumbir-se da correspondência da APASEM.

IV-

Dinamizar a seção de divulgação da APASEM.

VAssinar com o Presidente
representativos da APASEM.
VI-

documentos

de

ordem

social

ou

Rubricar livros e outros documentos de importância social.

Art. 37. Compete ao Segundo Secretário auxiliar o Primeiro Secretário em seus
trabalhos e substituí-lo em seus impedimentos.
Art. 38. Compete ao Primeiro Tesoureiro:
I-

Cuidar da administração financeira da APASEM.

IIAssinar cheques e outros documentos de ordem financeira, em conjunto
com o Presidente.
IIIApresentar, na Assembleia Geral Ordinária, o orçamento do exercício
seguinte.
IVFornecer relatório financeiro anual à Assembleia Geral ou balancetes,
quando exigido.
V-

Constituir mandatários, ad referendum do Conselho Diretor.

Art. 39. Compete ao Segundo Tesoureiro auxiliar o Primeiro Tesoureiro em
seus trabalhos e substituí-lo em seus impedimentos.
Título III
DAS REUNIÕES E PRERROGATIVAS DO CONSELHO FISCAL
Art. 40. O Conselho Fiscal da APASEM deve se reunir ao menos uma vez por
ano, antes da Assembleia Geral Ordinária, para apreciar o balanço geral, as
demonstrações financeiras e o relatório da auditoria externa, a fim de emitir
parecer.
Parágrafo Único. Outras reuniões poderão ser convocadas por qualquer um
de seus membros e a qualquer tempo, inclusive em sessão virtual, na forma e
procedimento estabelecido em Regimento Interno.
Art. 41. Compete ao Conselho Fiscal da APASEM:
IFiscalizar e zelar pelas finanças e patrimônio da APASEM, fazendo
exame das contas e emitindo parecer.
IIDenunciar e sugerir soluções em eventuais irregularidades apuradas na
área financeira ou patrimonial da APASEM, podendo, inclusive, convocar
Assembleia Geral Extraordinária com essa finalidade.
IIIExaminar os livros contábeis, contas e documentos necessários ao
cumprimento das suas atribuições, podendo, para tanto, contratar a assessoria
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de técnico especializado e valer-se dos relatórios e informações de serviços de
auditoria externa, correndo todas as despesas por conta da APASEM.
Título IV
DAS REUNIÕES E PRERROGATIVAS DO CONSELHO CONSULTIVO
Art. 42. O Conselho Consultivo será permanente e terá finalidade determinada
para analisar e dar parecer sobre assuntos de interesse da APASEM.
§ 1º. Incumbe ao Conselho Consultivo, inclusive, analisar e dar parecer sobre
as denúncias de infração estatutária, de acordo com o Regimento Interno.
§ 2º. As reuniões poderão ser presenciais ou virtuais, desde que obedecidos os
procedimentos previstos no Regimento Interno.
§ 3º. Todas as deliberações devem ser redigidas em ata e registradas em livro
próprio.
Capítulo VI
DO PATRIMÔNIO SOCIAL, RECEITA E DESPESAS
Art. 43. O patrimônio social da APASEM será constituído por todos os bens
indicados na escritura pública de constituição e pelos que ela vier a possuir sob
as formas de dotação inicial, doação, legado e aquisição livre e
desembaraçada de ônus.
Art. 44. As receitas da APASEM serão compostas por:
I-

Taxa de adesão fixada anualmente pela Assembleia Geral.

II-

Taxa de manutenção mensal fixada anualmente pela Assembleia Geral.

III-

Receitas eventuais de seus bens ou serviços.

IV-

Eventuais doações recebidas de terceiros.

Art. 45. O associado inadimplente com as obrigações financeiras sofrerá as
penalidades previstas no Regimento Interno, inclusive juros e multa, além de
possível exclusão do quadro de associados, independentemente de intimação
ou notificação do associado.
Art. 46. As despesas serão providas pelo patrimônio social, devendo ser
sóbrias, nunca se admitindo desperdício e dentro das possibilidades
orçamentárias.
Capítulo VII
DO PROCESSO ELETIVO
Art. 47. A Assembleia Geral Ordinária elegerá, a cada 2 (dois) anos, o
Conselho Diretor da APASEM, bem como os integrantes do Conselho Fiscal.
§ 1º. Os membros do conselho diretor poderão ser reeleitos para mais um
mandato, para o mesmo cargo.
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Art. 48. Serão elegíveis apenas os associados efetivos e que estejam em pleno
gozo de seus direitos.
Art. 49. A eleição será secreta e observará o seguinte procedimento:
IOs candidatos deverão se reunir em chapas, com preenchimento e
indicação de todos os cargos relativos a cada um dos Conselhos.
IIAs chapas deverão ser protocoladas na sede da APASEM, mediante
comprovação, até às 18h (dezoito horas) do quinto dia útil imediatamente
anterior ao início da Assembleia Geral Ordinária, devendo constar no processo:
documento declaratório de intenção dos candidatos de participar da chapa,
conforme modelo constante no Regimento Interno.
IIINo início dos trabalhos da Assembleia Geral, será formada, por votação
aberta, a Comissão de Eleição, que será composta por Presidente e Secretário,
cuja obrigação e função serão esclarecer eventuais dúvidas relativas à eleição,
decidir sobre possíveis impugnações, bem como orientar e contabilizar os
votos a ser depositados na urna e, no fim, proclamar o resultado.
IVA eleição poderá ser realizada por aclamação, em caso de candidatura
de uma única chapa, ou mediante fornecimento de cédulas próprias e
especialmente confeccionadas, em que os associados poderão assinalar a
chapa de sua escolha e, em seguida, depositar na urna especialmente
indicada.
VSerá proclamada eleita a chapa que alcançar a maioria simples dos
votos.
VIOs candidatos eleitos e que componham a chapa vitoriosa deverão
apresentar os documentos necessários e previamente indicados, no prazo de
15 (quinze) dias contados da eleição.
§1º. Na hipótese de, por qualquer motivo, houver vacância de cargos nas
chapas previamente inscritas, poderão ser preenchidos no dia da Assembleia
Geral destinada à eleição e imediatamente comunicados à Comissão de
Eleição.
a) A desistência deverá ser formalizada através do documento de desistência.
§ 2º. Caso a obrigação descrita na alínea VI seja descumprida, por qualquer
membro da chapa eleita, a eleição será cancelada e deverá ser convocada
outra, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos.
Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 50. Quando da vacância nos cargos do Conselho Diretor ou Fiscal, o vice
ou o suplente assumirá automaticamente a vaga. Caso vague totalmente o
cargo, deverá ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para
eleição do cargo vacante.
Art. 51. Em atendimento aos dispositivos das legislações pertinentes, são
regidas por este Estatuto as seguintes normas:
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I.
Observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e eficiência.
II.
Adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a
coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens
pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório.
III.
Constituição do Conselho Fiscal ou órgão equivalente, dotado de
competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e
contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para
o organismo superior da APASEM.
IV.
Em caso de dissolução, além de atender a este Estatuto, o patrimônio
líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada, nos termos da lei
federal, preferencialmente que tenha mesmo objetivo social da APASEM.
V.
Na hipótese de a APASEM perder qualificação instituída em lei federal,
o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos
durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a
outra pessoa jurídica qualificada, nos termos da mesma lei federal.
VI.
É vedada a possibilidade de instituir remuneração aos dirigentes da
APASEM que atuem efetivamente nos Conselhos da organização.
VII. Como normas de prestação de contas a ser observadas pela APASEM,
fica determinado no mínimo:
a)
Observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas
Brasileiras de Contabilidade.
b)
Publicação do balanço financeiro, na imprensa local, com o resumo das
atividades, certidão negativa de débitos do INSS e FGTS, bem como
disponibilização ao público, quando da utilização de recursos públicos em
programas e projetos.
c)
Quando do firmamento de convênios, contratos e termos com entidades
públicas, serão obedecidas as instruções da legislação federal vigente, bem
como das demais legislações pertinentes.
d)
A prestação de contas de eventuais recursos e bens de origem pública
recebidos pela APASEM será realizada conforme determinado no parágrafo
único do art. 70 da Constituição Federal e demais legislações federais
pertinentes.
Art. 52. O exercício social da APASEM coincide com o ano civil.
Art. 53. A nenhum associado, pela demissão, exclusão ou abandono da
APASEM, será lícito pleitear ou reclamar direitos ou indenizações, sob
qualquer forma, título ou pretexto.
Art. 54. A APASEM não poderá distribuir dividendos de espécie alguma, nem
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas receitas, aplicará seus recursos
inteiramente no país, na realização dos objetivos institucionais, e transferirá o
superávit verificado no exercício financeiro ao novo Conselho Diretor, que o
aplicará tão somente no cumprimento de suas finalidades sociais.
Art. 55. A APASEM tem tempo de duração indeterminado e somente poderá
ser extinta nos casos previstos em lei ou na hipótese de verificar-se a
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impossibilidade de sua continuidade, ouvidos outros órgãos da administração,
pelo voto de 2/3 (dois terços) presentes em Assembleia Geral Extraordinária
convocada para esse fim.
§ 1º. Em caso de extinção da APASEM, a Assembleia Geral procederá à sua
liquidação, realizando as operações pendentes, a cobrança e pagamento de
dívidas e todos os atos que estime necessários.
§ 2º. O patrimônio residual da APASEM, realizado o ativo e satisfeito o
passivo, deverá ser integralmente revertido às entidades definidas pela
Assembleia Geral, cujas finalidades sejam iguais ou semelhantes àquelas
constantes no Capítulo I deste Estatuto, na forma do art. 61 do Código Civil.
§ 3º. Em nenhuma hipótese poderá ser, direta ou indiretamente, partilhado o
referido patrimônio entre quaisquer associados da APASEM, respondendo
pessoalmente os integrantes da Assembleia Geral por tais atos, reputados,
desde logo, como nulos de pleno direito.
Art. 56. Os casos omissos deste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia, de
forma definitiva.
Art. 57. Os núcleos regionais existentes e previstos em Estatutos anteriores
ficam extintos a partir da vigência deste Estatuto Social e, em seu lugar,
poderão ser criados, a critério do Conselho Diretor, de acordo com os
pressupostos e objetivos previstos no Regimento Interno, grupos de trabalho
e/ou qualquer outra atuação que represente os interesses e objetivos da
APASEM, sendo que todos os demais encaminhamentos necessários à
extinção dos núcleos regionais serão decididos, em última instância, pelo
Conselho Diretor.
Art. 58. Fica revogado o estatuto anterior.
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