
ESTATUTO DA ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLiCIA DO EST ADO 
DO PARANA 

Capitulo I 
Da Associa~ao e suas Finalidades 

Art. 1° A Associ a gao dos Delegados de Policia do Estado do Parana e uma 
sociedade civil, com sede e foro na Capital do Estado e subsedes no interior, 
constituida sem limite de prazo para sua duragao e que se destina a defesa e 
assistencia dos Delegados de Policia do Estado do Parana, sendo a legitima 
entidade de representagao da classe. 

Art. 2° A Associagao dos Delegados de Policia do Estado do Parana, a tim de 
facilitar a sua designagao, podera ser abreviada pela seguinte sigla: ADEPOL-PR. 

Paragrafo unico. A sede da ADEPOL-PR se localiza na Rua Padre Agostinho, 
850, bairro Merces, na cidade de Curitiba-PR. 

Art. 3° A ADEPOL-PR adota o emblema reproduzido em apenso com os 
seguintes caracteres: escudo classico em vermelho, em forma circular, contendo 
em sua periferia urn anel prateado com a inscrigao em vermelho: "ASSOCIA<;AO 
DOS DELEGADOS DE POLiCIA- PARANA" e, ao centro, sobre fundo prateado a 
balanga da justiga, em ouro, tendo como tiel, uma espada do mesmo metal, com a 
ponta para baixo, e ao lado, como suportes, dois ramos de araucaria angustif61ia, 
cruzados em ponta, na cor natural (verde), ladeados pelas bandeiras do Brasil, a 
destra, e a do Parana a sinistra, ambas em suas cores originais. Sobre o escudo, 
como timbre, a Harpia com as asas estendidas, de cor prata e abaixo do mesmo 
as inscrigoes, como lema: "Fortiter et vigilanter", em ouro, sabre faixa vermelha. 

Paragrafo unico. Esse emblema e de exclusiva propriedade da ADEPOL-PR e 
s6 eta podera usar, ressalvado o direito dos associados quanta ao uso em 
distintivos ou decalques confeccionados por esta Associagao. 

Art. 4° A ADEPOL-PR adotara a sua bandeira com as seguintes caracteristicas: 
retangular, partida em tres porgoes identicas, nas cores verde, branca e vermelha, 
respectivamente, a partir da tralha, sendo que, na parte branca (central) acha-se o 
emblema descrito no artigo 3° de forma equidistante das bordas. 

Art. 5° Sao finalidades da ADEPOL-PR: 

I - congregar em seu seio os Delegados de Policia do Estado do Parana; 

II - defender intransigentemente o born nome da classe; 
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IV- prestar auxilio em dinheiro ao associado acometido de doen9a grave ou ao(s) 
beneficiario(s) - legal(is) ou por ele indicado(s) na forma deste Estatuto - do 
associado que falecer; 

V - prestar assistencia juridica aos seus associados, em causas civeis, criminais 
e administrativas, como processos administrativos disciplinares, sindicancias e 
investiga96es preliminares, desde que decorrentes do exercicio profissional, pelo 
Departamento Juridico, atraves de Advogado(a) pertencente ao quadro funcional 
da ADEPOL-PR ou por meio de Escrit6rio de Advocacia contratado pela 
ADEPOL-PR para esse fim; # 

VI - prestar assistencia medica aos seus as'Sociados e familiares mediante 
convenio ou contrato firmado com empresas especializadas, cooperativas ou 
simi lares; 

VII - assistir e defender, pelo seu Departamento Juridico, os legitimos interesses 
dos associados perante os poderes publicos em geral ou entidades autarquicas; 

VIII- promover, quando os seus fundos monetarios permitirem, bolsas de estudos 
para seus associados nas Capitais mais importantes do Pais; 

IX - promover conferencias e cursos de natureza tecnico-policial; 

X - organizar em sua sede uma biblioteca composta por livros juridicos; 

XI - prestigiar as entidades congeneres do Pais e do Exterior, procurando manter 
com elas o maior intercambio possivel; 

XII - realizar em sua sede social, reuni6es culturais e festivas; 

XIII- realizar promo96es esportivas de carater recreativo e competitivo; 

XIV- representar judicial e extrajudicialmente seus associados conforme disp6e o 
inciso XXI do artigo 5° da Constitui9ao da Republica Federativa do Brasil. 

Art. 6° E expressamente vedado a ADEPOL-PR envolver-se em quest6es 
politico-partidarias e religiosas. 

Paragrafo (mico. A proibi9ao contida na primeira parte deste artigo nao atinge 
individualmente a nenhum de seus associados, inclusive aqueles que 
componham os 6rgaos dirigentes e representativos da ADEPOL-PR. 

Capitulo II 
Do Quadro So~tat---' 

Art. 7° Sao considerados associados titulares da ADEPOL-PR, sem prejuizo da 
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Delegados de Polfcia do Estado do Parana, integrantes do quadro de pessoal da 
Secretaria de Seguranga Publica do Departamento da Policia Civil, ativos ou 
inativos, que tenham requerido ou que venham a requerer sua inscrigao no corpo 
associativo, satisfazendo as exig€mcias estatutarias. 

§ 1° A ADEPOL-PR podera admitir em seu Quadro Social, na condigao de 
associado honoraria, pessoa nao pertencente ao quadro policial, merecedora 
desta distingao em razao de relevante servigo social prestado em favor da 
coletividade ou por servigos excepcionais prestados em favor desta Associagao. 

# 

§ 2° 0 associado honoraria sera reconhecido -~ proclamado pela Assembleia 
Geral da ADEPOL-PR, a qual somente tomara conhecimento do assunto 
mediante proposta fundamentada apresentada pela Diretoria da entidade. 

§ 3° 0 associado honoraria, que e isento de qualquer taxa ou contribuigao, nao 
tera direito de voto nem de ser votado, tampouco participara do Fundo Social. 

§4° Sao considerados dependentes do associado titular o conjuge, 
companheiro(a), parceiro(a) homoafetivo(a) e filhos. 

Art. 8° Os associados se classificam em: 

I - Titulares Fundadores: os que assinaram a ata de fundagao da ADEPOL-PR; 

II - Titulares: os Delegados de Policia, ativos ou inativos, investidos no cargo 
mediante aprovagao em concurso publico no Estado do Parana e devidamente 
inscritos no quadro associativo desta Associagao de classe; 

Ill - Participativos: pensionistas de associados; Delegados da Policia Federal e 
Delegados de Policia de outros Estados da Federagao que requeiram a inscrigao 
no quadro associativo nesta condigao; 

IV - Benemeritos: os integrantes dos incisos I e II desse artigo que venham a 
prestar relevantes servigos a ADEPOL-PR, contribuindo para o seu maior 
engrandecimento moral ou material. 

§ 1 o 0 titulo de associado benemerito sera outorgado pela Assembleia Geral 
mediante proposta do Conselho Diretor. L :--
§ 2° Os ~_ssociados honorarios estao isentos do pagamento das mensalidades. 

i 

§ 3° A admissao no quadro associativo implica, automaticamente, a a torizac;a 
do associado para que a entidade promova as medidas a que alude o a · 5°, 
inciso XXI, da Constituigao da Republica Federativa do Brasil.{}v 
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§ 4° 0 associado participativo nao terc1 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 arti_go 15, caput, deste Estatuto. 

Art. go Aos associados honorarios e benemeritos sera expedido diploma especial, 
cuja entrega se processara em sessao solene, convocada pelo Conselho Diretor. 

# 

Art. 10. 0 pedido de inclusao no Quadro Social, devidamente assinado, ap6s 
deferimento do Conselho Diretor, importa admissao no quadro associativo e 
consequente aceitagao das disposigoes estatutarias. 

Capitulo Ill 
Dos Direitos e Deveres dos Associados 

Art. 11. Sao direitos dos associados titulares da ADEPOL-PR: 

I - votar e ser votado para os cargos do Conselho Diretor, para o cargo de 
Presidente do Conselho Deliberativo e Presidente do Conselho Fiscal, 
observadas as disposigoes estatutarias; 

II - tomar parte nas Assembleias Gerais, discutir e votar os assuntos que nelas 
sejam tratados; 

Ill - propor ao Conselho Diretor ou a Assembleia Geral qualquer medida que 
julgar conveniente aos interesses dos associados; 

IV - examinar, ap6s previa autorizagao do Conselho Diretor, os livros e a 
escrituragao da ADEPOL-PR; 

V- utilizar a sede social, sede de praia e outras dependencias da Associagao, 
desde que cumpridos os requisitos exigidos pelo Conselho Diretor; 

VI - requerer emprestimos de livros, revistas e outras publicagoes da biblioteca, 
em conformidade com o regulamento que for estabelecido a respeito. 

Art. 12. Sao deveres dos associados em geral: 

I - cumo/ir as disposigoes deste Estatuto e acatar as deliberagoes tomadas pelo 
Conselho Diretor e pela Assembleia Geral; I 

II - pagar as contribuigoes pecuniarias correspondentes as mensalida ou 
qualquer outra assumida perante a Associagao, que venham a ser fixadas 
mediante desconto em folha, debito em conta corrente, na tesouraria da 
ADEPOL-PR, ou por outro meio determinado pelo Conselho Diretor; (/../ 
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Ill - empreender todos os esforc;os para que a Associac;ao cumpra fielmente seus 
fins; 

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

V - manter atualizado seus dados cadastrais especialmente enderec;o, telefone e 
e-mail perante a Secretaria da Associac;ao. 

Capitulo IV 
Da Perda, do Pedido de Desfilia~ao e da Exclusao do Quadro Associativo 

Art. 13. Perdera a qualidade de associado aquele que pedir exonerac;ao do cargo 
de Delegado de Policia ou o que for demitido ou aquele que tiver declarado em 
seu desfavor a perda do referido cargo, ap6s decisao judicial transitada em 
julgado, nos dais ultimos casas. 

Art. 13-A. 0 associado podera, voluntariamente, a qualquer tempo, formular 
requerimento de desfiliac;ao do quadro associative desde que o fac;a por escrito 
dirigido ao Presidente do Conselho Diretor, o que devera ser feito ate o 15° 
(decimo quinto) dia do mes que pretender a desfiliac;ao, sendo devida a 
integralidade da mensalidade desse mes e demais debitos, a qualquer titulo, para 
com a ADEPOL-PR, os quais deverao ser adimplidos em parcela unica. 

§ 1° 0 associado que voluntariamente requerer a desfiliac;ao do quadro 
associative conforme o caput deste artigo, devera tamar ciencia, em termo proprio 
produzido pelo Departamento Juridico, de que sera excluido de todas as ac;oes 
coletivas patrocinadas pelo mencionado Departamento e devera indicar advogado 
para substabelecimento dos procedimentos individuais, manejados em favor do 
requerente, ate o ultimo dia do mes em que se der o pedido de desfiliac;ao 
voluntaria. 

§ 2° Caso o associado esteja respondendo a processo junto ao Conselho de 
Etica, seu desligamento do quadro social, a pedido, ficara sobrestado ate a 
decisao daquele colegiado. 

Art. 14. 0 associado sera excluido: 

I- por inadimplencia contumaz, configurada no atraso do pagamento de 03 (tres) 
mensaliqades, consecutivas ou alternadas, bern como em razao da inadimplencia 
contumaz em relac;ao a toda e qualquer obrigac;ao assumida pelo associado 
perante a ADEPOL-PR, especialmente valores referentes ao plano ou cooperativa 
de saude intermediado pela entidade; 

II - por inobservancia de preceito relevante do Estatuto ou descumprimen 
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Ill - pela pratica de ato escandaloso, antissocial ou reprovavel que importe 
desprestigio a ADEPOL-PR ou que prejudique os interesses de seus associados. 

§ 1 ° A exclusao de vera preceder previa notifica~ao remetida por protocolo ou por 
carta atraves dos Correios, mediante AR (aviso de recebimento) ou similar. 

§ 2°',0 procedimento de exclusao do associado s6 sera admissivel havendo justa 
causa, consistente na incidencia em uma ou mais condutas previstas nos incises 
do caput deste artigo, sendo garantido ao associado nessa condi~ao o direito de 
contradit6rio e ampla defesa, nos termos do artigo 57 do C6digcfCivil. 

§ 3° A exclusao do associado sera feita pelo- Conselho Diretor, por ma1ona 
absoluta de votos, ap6s observadas as exigencias dos §§ 1° e 2° deste artigo, 
podendo o interessado apresentar recurso, sem efeito suspensive, ao Conselho 
Deliberative, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciencia da decisao do 
Conselho Diretor. 

§ 4° A exclusao determina ao associado a perda de direitos previstos neste 
Estatuto, sem possibilidade de qualquer indeniza~ao. 

§5° 0 Delegado de Policia ou associado excluido que requerer, respectivamente, 
o seu ingresso ou reingresso no quadro associative e o pedido for deferido pelo 
Conselho Diretor, cumprira prazo minima de 06 (seis) mensalidades de carencia, 
vedado o pagamento retroativo em parcela (mica, para adquirir o direito de votar e 
ser votado, alem de outros previstos no presente Estatuto. 

§ 6° 0 associado inadimplente com suas obriga~6es, de qualquer ordem, fica 
impedido de usufruir qualquer direito, servi~o ou beneficia oferecidos ou 
prestados pela Associa~ao, ate que regularize a situa~ao de seus debitos, isso se 
nao se enquadrar na situa~ao no incise I deste artigo. 

Capitulo V 
Das Contribuicoes 

Art. 15. Fica estabelecido em 1,65% (urn inteiro e sessenta e cinco centesimos 
por cento) do subsidio do cargo de Delegado de Policia de classe inicial, 
excluidas as vantagens de carater pessoal, o valor a ser pago a titulo de 
mensalidade pelos associados referidos nos incises I e II do artigo 8° deste 
Estatuto. 

§ 1° Do montante arrecadado pela ADEPOL-PR, a titulo de mensalidades a serem 
pagas pelos associados referidos nos incises I e II do artigo 8° deste Estatuto, a 
quarta parte constituira o Fundo Social. 

§ 2° 0 Fundo Social se destina ao atendimento dos beneficiaries refer" 
caput do artigo 17 deste Estatuto, mediante: (;Lv 
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L. 

a) o pagamento de beneficia causa mortis, cujo fato gerador e o falecimento do 
associado fundador ou titular, seja qual for a causa, sendo o valor previsto no§ 1° 
do artigo 17 deste Estatuto; 

b) o pagamento do auxilio-doen9a previsto no § so do artigo 17 deste Estatuto. 

§ 3°' A arrecada9ao de mensalidades, conforme o caput deste artigo, e demais 
rendimentos oriundos da loca9ao de bens im6veis pertencentes ao patrimonio da 
Associa9ao bern como decorrentes de eventuais contratos que gerem rendimento 
pecuniario a essa, formam a receita da ADEPOL-PR e se destinam a execu9ao 
or9amentaria e a viabiliza9ao da gestao. Por decisao da maioria absoluta do 
Conselho Diretor, ap6s parecer da Comissao prevista no § 1° do artigo 16 deste 
Estatuto, poderao ser disponibilizados, a administra9ao da Associa9ao, recursos 
do Fundo Social, em casas excepcionais, a tim de possibilitar o atendimento de 
situa96es que vise garantir o melhor interesse da Associa9ao, ap6s pareceres dos 
Conselhos Deliberative e Fiscal, devendo tais recursos serem devolvidos pela 
administra9ao ao Fundo Social, de forma parcelada, garantidos corre9ao 
monetaria e juros da caderneta de poupan9a. 

§ 4° 0 associado fundador ou titular, em situa9ao de regularidade societaria plena 
e que contar com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de contribuiQao, tera direito 
a urn abono de 50% (cinquenta por cento) no valor da mensalidade prevista no 
caput deste artigo (dispositivo revogado por unanimidade na Assemblei-Geral do 
dia 18.0S.16). 

§ so A Associa9ao mantera conta corrente em estabelecimento bancario, 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 

Art. 16. A arrecada9ao do Fundo Social, prevista no § 1° do artigo 1S deste 
Estatuto, devera ser mens~lmente depositada em conta bancaria propria. 

§ 1° 0 Fundo Social sera administrado por uma Comissao composta por 03 (tres) 
membros associados indicados pelo Conselho Diretor que tambem indicara, 
dentre esses, o seu Presidente. 

§ 2° Compete ao Presidente da Comissao do Fundo Social assinar conjuntamente 
com o i>residente e com o Diretor Financeiro da ADEPOL-PR, toda 
documenta9ao e movimenta9ao financeira do Fundo. 

§ 3° Compete a Comissao do Fundo Social todos OS atos pr6pr • ..,.,.~~---
manuten9aO e prote9ao· do mesmo.\}/ 
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§ 4° E da competemcia da Comissao do Fundo Social fiscalizar, preparar, analisar 
e emitir pareceres sobre os assuntos que envolverem o Fundo Social. 

Art. 17. Os associados fundadores e titulares deverao indicar, por escrito, em 
impresso proprio e com firma reconhecida, os seus beneficiarios do Fundo Social. 
Caso nao providenciado conforme este artigo, ·prevalecerao as disposic;oes 
previstas no Codigo Civil Brasileiro. 

§ 1 o 0 Fundo Social disponibilizara aos beneficiarios o valor de no minimo 80% 
(oitenta por cento) da receita mensal prevista no§ 1° do artigo 15 deste Estatuto, 
quando da ocorrencia do fato gerador previsto na alinea "a" do § 2° do referido 
dispositivo. ~-

§ 2° 0 valor do beneficio causa mortis, cujo valor minimo esta expresso no 
paragrafo anterior, sera revisto anualmente pelo Conselho Diretor, tendo em vista 
a disponibilidade de caixa, mediante iniciativa do Conselho Diretor ou da 
Comissao do Fundo Social. 

§ 3° Quando houver divergencia entre os interessados do beneficio, o Fundo 
Social, atraves da Comissao, providenciara o deposito judicial. 

§ 4 o 0 beneficio causa mortis referido no § 1 o deste artigo so sera pago ao 
beneficiario cujo associado falecido estiver adimplente ou cuja inadimplencia nao 
supere a 02 (duas) mensalidades, valores esses que, juntamente com outros 
debitos de qualquer natureza, serao deduzidos quando do pagamento do 
beneficio, apos apresentac;ao da documentac;ao legal exigida pela Comissao do 
Fundo Social, sendo: 

a) requerimento inserto em formulario proprio do Fundo Social, devidamente 
preenchido e assinado; 

b) copia autenticada do ultimo contracheque do associado; 

c) copia autenticada da certidao de obito; 

d) copia autenticada dos documentos pessoais do requerente e dos demais 
beneficiarios (RG, CPF, comprovante de residencia); 

e) os dados bancarios do(a) beneficiario(a). 

§ 5° 0 associado acometido de doenc;a grave, atestada por laudo medico, 
conforme alinea "b" do § 2° do artigo 15 deste Estatuto, podera requerer a 
concessao de auxilio-doenc;a no valor de ate 50% (cinquenta por cento) do 
beneficia causa mortis a que tiver direito, a criterio da Diretoria. 

§ 6° 0 requerimento do auxilio-doenc;a sera encaminhado ao Presidente da 
ADEPOL-PR que solicitara parecer a Comissao do Fundo Social a respeito 
pedido e cuja decisao estara condicionada obrigatoriamente ao fluxo de caixa do 
referido Fundo bern como a aprovac;ao do Conselho Diretor que se pautara, para 
to mar a decisao, em criterios de razoabilidade e proporcionalidade em face das OJ 
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circunstancias do caso concreto, frente a documentagao comprobat6ria 
apresentada. 

§ 7° Falecendo o associado que teve deferido em seu favor o beneficia de auxilio
doenga, na forma do § 5° deste artigo, seus beneficiaries farao jus ao beneficia 
causa mortis, descontado desse o percentual antecipado a titulo de auxilio 
doenga. 

Art.18. 0 Delegado de Policia que solicitar seu ingresso ou reingresso como 
associado titular da ADEPOL-PR devera cumprir, obrigatoriamente, o pagamento 
de urn numero minimo de mensalidades, a titulo de carencia, previsto no § 1° 
deste artigo para adquirir, de forma progressiva, 'b pleno direito aos beneficios do 
Fundo Social. 

§ 1° 0 numero minimo de mensalidades a serem pagas, a titulo de carencia, 
referido no caput deste artigo sao: 

a) se o associado contar com 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, tera direito a 30% (trinta por cento) dos beneficios previstos; 

c) se o associado contar com 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 de 37 (trinta e sete) ou mais 
mensalidades, tera direito a integralidade dos beneficios do Fundo Social. 

Capitulo VII 
Da Administracao 

Art. 19. Sao 6rgaos da administragao da ADEPOL-PR: 

I -A Assembleia Geral, que e a instancia suprema; 

II - Conselho Diretor; 

Ill- Conselho Deliberativo; 

IV - Con~elho Fiscal. 

Art. 20. A Administragao da ADEPOL-PR sera exercida pelo Conselho Diretor, 
qual consultara, nos casos expressos neste Estatuto, o Conselho Deliberative e a 
Assembleia Geral. (/-" 
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Art. 21. Os integrantes dos cargos do Conselho Diretor, bern como o Presidente 
do Conselho Deliberative e o Presidente do Conselho Fiscal serao eleitos para 
exercerem mandata de 02 (dois) anos, permitida, em rela<;ao aos Presidentes dos 
referidos Conselhos, uma (mica reelei<;ao para o periodo imediatamente 
subsequente, com elei<;oes realizadas na segunda quinzena do mes de mar<;o. 

Paragrafo (mico. A primeira elei<;ao a ser realizada na segunda quinzena de 
mar<;o, conforme previsao inserta no caput deste artigo, dar-se-a a partir do ano 
de 2018, em razao da norma de transi<;ao prevista no artigo 63 deste Estatuto. 

Capitulo VIII 
Da Assembleia Geral 

Art. 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 Balan<;o Geral, este acompanhado 
do parecer do Conselho Fiscal e Conselho Deliberative, referente ao exercicio 
financeiro do ano, apresentado pelo Conselho Diretor; 

II - extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente ou pelo Conselho 
Diretor, neste caso, mediante delibera<;ao por maioria absoluta; ou quando 
convocada pelo Presidente do Conselho Deliberative; ou, ainda, quando 
convocada por peti<;ao assinada por no minima 1/3 (urn ter<;o) dos associados 
titulares e fundadores da ADEPOL-PR no pleno gozo de seus direitos 
estatutarios; e 

Ill - 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. 

§ 1° Se o Presidente do Conselho Diretor, no caso do inciso II deste artigo, nao 
convocar a Assembleia Geral mediante pedido de 1/3 (urn ter<;o) dos associados 
fundadores e titulares, estes, decorridos o prazo de 05 (cinco) dias, poderao faze
lo diretamente, sendo o edital assinado por urn minima de 20 (vinte) subscritores. 

§ 2° A Assembleia Geral Extraordinaria, a criteria do Presidente do Conselho 
Diretor, com a aprova<;ao deste por maioria absoluta, podera ter carater itinerante 
a fim de facilitar a participa<;ao dos associados do interior, da qual se lavrara 
tantas aftts quantas forem as reunioes integrantes da Assembleia Geral Itinerant 

Art. 23. A Assembleia Geral convocada extraordinariamente 
exclusivamente das materias constantes do edital e funcionara em primeira 
convoca<;ao, com a presen<;a de no minima 300 (trezentos) associados e, em 
segunda, uma hora depois, com a presen<;a de no minima 100 (cern) associados~ 

/0 qT ~ ~ D I I? 0 
f)- CURITtRAIPR ~ tvJ 2-~~ 2" OFfCIO DISTRIBUIDOR 

N2 - 1 0 9 1 2 1 ft --
1-·-

g ' 10 -Q.~ 
I\.11CROr=!l_ ~.1F~ ftl/D\\1">' 

-..... 

Registro de Titulos e Documentos 
Registro Civil de Pessoas Jurldicas 
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala ~ 
Fone: (41} 3225-3905- Curitiba - PR 

10 



e se este numero nao for alcanc;ado, em terceira e ultima convoca<;ao, meia hora 
ap6s a segunda chamada, com no minimo de 30 (trinta) associados presentes. 

§ 1° Fica admitida a realiza<;ao de Assembleia Geral transmitida por video 
conferencia, com instrumentos digitais que garantam a autenticidade e 
transparencia dos votos ou por qualquer outro meio "tecnol6gico de transmissao ao 
vivo/ com o tim de maximizar a participayao dos associados. (paragrafo incluido pela 
AGE de 08.02.2017) 

§ 2° A medida prevista no paragrafo anterior sera implementada no prazo maximo 
de 06 (seis) meses a contar do registro do presente estatuto no 6rgao competente. 
(paragrafo incluido pela AGE de 08.02.2017) --

Art. 24. As delibera<;oes da Assembleia Geral serao tomadas por maioria dos 
associados presentes, salvo os casos adiante discriminados. 

Art. 25. A convocagao da Assembleia Geral sera feita atraves de edital publicado 
01 (uma) vez em meios de comunicagao existente e circulante no Estado, sendo 
tambem afixado nas unidades da Associa<;ao da ADEPOL-PR, e publicado no site 
da entidade com antecedencia minima de 10 (dez) dias. 

Art. 26. Compete a Assembleia Geral deliberar sobre: 

I - dissolugao da Associa<;ao; 

II - emendas ou reformas ao Estatuto da Associa<;ao; 

Ill - alienagao de bens im6veis da Associa<;ao; 

IV - constitui<;ao de direitos reais relativos a bens im6veis da Associa<;ao; 

V- anexagao e incorpora<;ao de outras entidades; 

VI - prestagao de contas do Conselho Diretor; 

VII- concessao de titulos de associados honoraria ou benemerito; 

VIII- elei<;ao dos administradores; 

IX - destitui<;ao dos administradores; 

X - os casos de exclusao de associados em grau de recurso. 
J# 

Paragrafo unico. Para as delibera<;oes a que se refere o inciso I, sera exigido o 
voto concorde da maioria absoluta, e para aprovagao das delibera<;oes referentes 
as demais alineas, sera exigido o voto concorde da maioria dos presentes a 
Assembleia Geral.(r./ 
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Art. 27. A Assembleia sera presidida pelo Presidente da ADEPOL-PR, salvo 
quando este for parte interessada de forma pessoal. Neste caso sera dirigida pelo 
Presidente do Conselho Deliberative e na ausencia 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 

Art. 28. A ADEPOL-PR sera administrada por urn Conselho Diretor cuja 
composiyao sera a seguinte: 

I - Presidente; 

II - Vice-Presidente; 

Ill- Secretario; 

IV - Diretor Financeiro; 

V- Diretor Social, Cultural e de Esportes; 

VI - Diretor de Patrimonio; 

VII - Diretor Jurldico; 

VIII - Diretor dos Aposentados, Pensionistas e de Assuntos Previdenciarios; 

IX - Diretor de Comunicayao e Mobilizayoes Estrategicas; 

X - Representantes Regionais indicados pelo Presidente da Associayao e 
aprovados pelo Conselho Diretor, sem direito a voto e para o exerclcio da funyao 
especlfica de representayao da ADEPOL nas diversas regioes do interior do 
Estado. 

§ 1° So mente poderao exercer os cargos acima os associados fund adores e 
titulares no pleno gozo de seus direitos estatutarios. E no caso do cargo referido 
no inciso I, o associado titular devera estar inscrito no Quadro Social, nesta 
categoria, porno mlnimo 04 (quatro) anos ininterruptos. 

§ 2° 0 Conselho Diretor, o Presidente do Conselho Deliberative e o Presidente do 
Conselh9 Fiscal, serao eleitos por sufragio direto na forma prevista no Capitulo 
das Eleiyoes. 

§ 3° A posse do Conselho Diretor dar-se-a simultaneamente com a posse do 
Presidente do Conselho Deliberative e do Presidente do Conselho 
lavrando-se ata de posse, para 3s ~ins legais(JV 
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§ 4° Todos os integrantes do Conselho Diretor participarao das reunioes ordinarias 
ou extraordinarias da Diretoria e nela terao direito a voto, exceto aqueles previstos 
no inciso VIII do presente artigo. 

§ 5° 0 Conselho Diretor se reunira semanalmente, a criteria do Presidente, para 
deliberar e decidir sobre a documenta9ao encaminhada pela Secretaria da 
ADEPOL-PR para providencias. 

§ 6° Todas as reunioes ordinarias ou extraordinarias dos Diretores, deverao ser 
lavradas em livro ata proprio da ADEPOL-PR. ~ 

§ 7° As decisoes ou delibera96es do Conselho 'Diretor em suas reunioes serao 
sempre tomadas por maioria simples de votos e cabera ao Presidente votar em 
casos de empate. 

§ 8° As reunioes ordinarias e extraordinarias s6 poderao ser instaladas com a 
presen9a da maioria absoluta dos membros que compoem o Conselho Diretor. 

§ go Qualquer decisao que colida com o paragrafo anterior sera nula de pleno 
direito. 

§ 1 0° Os membros do Conselho Diretor que deixarem de comparecer a 05 (cinco) 
reunioes consecutivas ou 10 (dez) alternadas, sem motivo justificado consign ado 
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 Associa9ao e as resolu96es da 
Assembleia Geral; 

II - promover a realiza9ao dos fins a que se destina a ADEPOL-PR, podendo 
firmar convenios e/ou contratos para tanto; 

Ill - observar as atividades sociais e prover as despesas necessarias; 

IV - propor ao Conselho Deliberativo as taxas e mensalidades, assim como 
apresentar o balan9o financeiro anual; 

V - apreciar em reunioes ordinarias e extraordinarias as materias apresentadas 
pelos associados em forma de requerimento escrito e endere9ado ao Presidente 
do Conselho Diretor; 

VI - aplicar as penalidades previstas no C6digo de Etica, ap6s 
Comissao de Etica, com recurso ao Conselho Deliberativo; 
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VIII - resolver todos os assuntos de interesse comum e financeiro da ADEPOL
PR, observadas as limitagoes estatutarias; 

IX - conceder licenga aos membros do Conselho Diretor pelo prazo de ate 06 
(seis) meses; 

X - representar o quadro associativo em solenidades publicas ou particulares; 

XI - designar representantes no interior do Estado. 

Art. 30. No caso de renuncia coletiva do Conselho Diretor, o Presidente e o 
Secretario do Conselho Deliberativo assumirao a-Administragao da ADEPOL-PR, 
convocando novas eleig6es para escolha de nova composigao do Conselho 
Diretor no prazo de 60 (sessenta) dias contados da vacancia dos cargos. 

Art. 31. No caso de vacancia de cargos isolados do Conselho Diretor, o 
Presidente designara, entre os associados, o substituto. 

Art. 32. Em hip6tese de vacancia do cargo de Presidente, assumira em seu Iugar 
o Vice-Presidente, que indicara, no momenta da posse, dentre os demais 
Diretores, o novo Vice-Presidente. 

Do Presidente 

Art. 33. Compete ao Presidente: 

I - presidir as reuni6es do Conselho Diretor; 

II- convocar e presidir as Assembleias Gerais; 

Ill - representar a ADEPOL-PR em juizo e em todas as demais relag6es com 
terceiros; 

IV- autorizar o pagamento das despesas previstas pelo Diretor Financeiro; 

V- supervisionar todos os servigos da ADEPOL-PR; 

VI - assinar com o Secretario a correspondencia da ADEPOL-PR; 

VII - admitir e demitir empregados a servigo da ADEPOL-PR, respeitando a 
legislagao trabalhista em vigor; 

J 
VIII - fixar os salarios dos funcionarios da ADEPOL-PR de acordo com 
legislagao trabalhista em vigor; 

IX - autorizar despesas de gestao administrativa desta Associagao, ate 10 (dez) 
vezes o valor do salario minimo regional, sem a necessidade de aprovagao do 
Conselho Diretor.(/W" • . \)7" J 
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Art. 34. 0 Presidente da ADEPOL-PR sera substituido nas reuni6es ordinarias 
ou extraordinarias pelo Vice-Presidente, em suas faltas, impedimentos legais ou 
quando solicitar licenciamento. 

Do Vice-Presidente 

Art. 35. Compete ao Vice-Presidente: 

I - a substitui«;ao do Presidente nas suas faltas e impedimentos e quando 
licenciado; 

II - exercer quaisquer atribui«;6es que lhe forem atribuidas pelo Presidente ou 
pelo Conselho Diretor. 

Do Secretario 

Art. 36. Compete ao Secretario: 

I - redigir as atas das sess6es do Conselho Diretor e das Assembleias Gerais e 
assina-las com o Presidente; 

II - encaminhar o expediente, fazer a correspondencia, expedir convites, que 
submetera a assinatura do Presidente; 

Ill - fazer publicar e assinar editais das convoca«;6es e convites ordenados pelo 
Presidente; 

IV - ter em boa ordem de escritura«;ao os livros de atas e demais papeis do 
arquivo da Associa«;ao; 

V - exercer outras fun«;6es que lhe forem designadas pelo Presidente ou pelo 
Conselho Diretor. 

Art. 37. 0 Secretario da ADEPOL-PR sera substituido nas reuni6es ordinarias ou 
extraordinarias, pelo Diretor Juridico, em suas faltas, impedimentos legais ou 
quando solicitar licenciamento. 

Do Diretor Financeiro 

Art. 38. Ao Diretor Financeiro compete: 

I - arreccldar e ter sob sua guarda todas as rendas da ADEPOL-PR, depositand -
as em estabelecimento bancario oficial; 

II - pagar as contas da ADEPOL-PR 
Conselho Diretor;();J' · 
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Ill - manter em dia e fiscalizar os livros de escriturac;ao financeira da ADEPOL
PR; 

IV - assinar toda documentac;ao relativa a sua pasta juntamente com o 
Presidente ou com o Vice-Presidente; 

V - ··assinar cheques nominais juntamente com o Presidente ou com o Vice
Presidente; 

VI - submeter mensalmente o balancete a apreciac;ao do Consefho Diretor e, ap6s 
sua aprovac;ao, inserir o mesmo no site da entidade, face ao principio da 
transparencia; 

VII - promover a cobranc;a das mensalidades dos associados; 

VIII - providenciar recibos e taloes atinentes as quantias recebidas; 

IX - fazer pagamentos ou movimentac;oes financeiras de outras modalidades 
existentes no sistema financeiro nacional; 

X - assinar em conjunto com o Presidente da Comissao do Fundo Social a 
documentac;ao 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; 

II - promover o entrosamento e amizade entre os associados e seus familiares, 
por intermedio de reunioes; 

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

IV - organizar programas de conferencias 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 pre-agendados, pelo Presidente ou por quem este 
indicar. ~~ 

Do Diretor de Patrimoni 

~ 
Art. 41. Compete ao Diretor de Patrimonio: 

I - inventariar e manter ficharios, de. to~os os bens pertencentes a ADEPOL-PR; f,.<../ 
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II - atender os pedidos dos demais Diretores no que diz respeito a m6veis e 
utensilios da Associa~ao, quanto a sua manuten~ao e conserva~ao; 

Ill - fiscalizar e acompanhar a constru~ao de novas obras; 

IV _', providenciar a concorrencia de pre~os e as cota~6es referentes a aquisi~ao 
de bens para a ADEPOL-PR; 

V - exercer outras fun~6es que lhe forem atribuidas pelo Consefho 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 a~6es individuais ou coletivas, quando 
necessario; 

II- funcionar como relator em quest6es que envolvam aspectos juridicos; 

Ill - acompanhar a~6es de interesses da classe dos Delegados de Policia, 
submetendo a aprecia~ao do Conselho Diretor os casos que envolvam 
associados, procurando apresentar solu~6es; 

IV - fiscalizar a assistencia juridica prestada aos associados pelo Departamento 
Juridico da Associa~ao; 

V quando do falecimento do associado aposentado, acionar o Presidente da 
Comissao do Fundo Social e auxilia lo na prestac;ao de assistencia, e de 
orientac;ao aos direitos que porventura os herdeiros legais do falecido tiverem; 
(inciso suprimido pela AGE de 08.02.2017) 

VI presentar o Presidente da ADEPOL PR junto aos familiares do falecido, se 
necessaria for ou quando solicitado; (inciso suprimido pela AGE de 08.02.2017) 

V- outras atribui~6es que 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 quest6es previdenciarias; 
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IV - representar o Presidente junto aos familiares do falecido, se necessaria for 
ou quando solicitado; 

V - outras atribuic;oes que lhe forem designadas pelo Presidente ou pelo 
Conselho Diretor; 

Art. ', 42-B - Compete ao Diretor de Comunicac;ao e Mobilizac;oes Estrategicas: 
(artigo incluido pela AGE de 08.02.2017) 

I - propor ao Conselho Diretor o desenvolvimento de campant\as de publicidade 
classista, sempre no intuito de valorizac;ao da classe; 

~ 

II - interagir junto aos grupos de associados nas redes sociais e demais meios de 
comunicac;ao da entidade, incentivando a permanente interac;ao entre os 
associados e tirando as duvidas desses no que tange aos assuntos classistas 
desenvolvidos pela ADEPOL-PR; 

Ill - coordenar campanhas de mobilizac;oes estrategicas, em compasso com as 
diretrizes aprovadas pelo Conselho Diretor; 

IV - outras atribuic;oes que lhe forem designadas pelo Presidente ou pelo 
Conselho Diretor. 

Art. 43. Compete a Comissao do Fundo Social: 

Capitulo X 
Da Comissao do Fundo Social 

I - administrar o Fundo Social e prestar assistencia a familia do associado, 
quando do seu falecimento ou em estado de doenc;a grave; 

II - emitir pareceres em processos que envolvam o Fundo Social e quando 
solicitado pelo Conselho Diretor; 

Ill - cumprir e fazer cumprir fielmente todas as disposic;oes relativas que 
envolvam o Fundo Social. 

Capitulo XI 
Do Conselho Deliberativo 

Art. 44. 0 Conselho Deliberativo e o 6rgao pelo qual se manifestam os 
associa®s da Associac;ao, excetuando-se os assuntos de competencia da 
Assembleia Geral. 

Art. 45. 0 Conselho Deliberativo sera composto: 
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II - pelos ex-Presidentes da Associagao que tenham completado pelo menos 2/3 
(dais tergos) do tempo de seus mandatos, na condigao de membros natos; 

Ill- por 07 (sete) membros maiores de 30 (trinta) anos e que sejam associados 
ha mais de 04 (quatro) anos. 

§ 1° 0 Presidente do Conselho Deliberative sera eleito em con junto com o 
Conselho Diretor, na mesma legenda deste. 

§ 2° 0 Presidente do Conselho Deliberative indicara os 01 (sete) membros 
conforme o inciso Ill deste artigo e escolhera, na primeira reuniao logo ap6s a sua 
posse, dentre esses, o respective Secretario. ~-

§ 3° Nao sao passiveis de integrar o Conselho Deliberative, os parentes ate 2° 
grau dos membros do Conselho Diretor, exceto os membros natos referidos no 
inciso II deste artigo. 

§ 4° Serao empossados, em conjunto, o Conselho Diretor, o Presidente do 
Conselho Deliberative e o Presidente do Conselho Fiscal, ap6s os resultados das 
eleigoes. 

§ 5° Perdera o mandata de Conselheiro aquele que faltar sem causa justificada a 
03 (tn§s) sessoes consecutivas, exceto os Conselheiros natos. 

§ 6° Na hip6tese de renuncia do Presidente do Conselho Deliberative 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 nao opte por manter os que ja integram 
referido Conselho. 

Art. 46. Compete ao Conselho Deliberative: 

I - emitir parecer nao vinculativo sabre todos os assuntos que o Conselho Diretor 
tiver de submeter a Assembleia Geral; 

II - sugerir ao Conselho Diretor as medidas e providencias de interesse da 
ADEPOL-PR; 

Ill- convocar Assembleia Geral em casas excepcionais; 

IV - deliberar sabre proposta do Conselho Diretor, recebendo o orgamento da 
receita e da despesa anual, inclusive quanta as alteragoes de mensalidades e 
taxas, dentro de urn prazo de 10 (dez) dias da respectiva comunicagao, sob pen 
de serem consideradas automaticamente homologadas. 

Paragrafo unico. As resolugoes do Conselho Deliberative serao tomadas pelo 
sistema de maioria absoluta dos membros presentes as reunioes que SeoJ' 
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efetivarao com quorum m1mmo de 05 (cinco) Conselheiros, em primeira 
convocac;ao, e com 03 (tres) na segunda, uma hora ap6s a primeira. 

Capitulo XII 
Do Conselho Fiscal 

Art. 47. 0 Conselho Fiscal sera composto de 03 (tres) membros, dentre os 
associados no plena gozo de seus direitos estatutarios, observadas as 
inelegibilidades. ~ 

Paragrafo (mico. 0 Presidente do Conselho Fisc-al sera eleito em conjunto com o 
Conselho Diretor, na mesma legenda deste. 

Art. 48. Ao Conselho Fiscal compete: 

I - emitir parecer sabre as contas que o Conselho Diretor prestar anualmente a 
Assembleia Geral e a proposta orc;amentaria para apreciac;ao do Conselho 
Deliberative; 

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 processo etico. 

Capitulo XIII 
Da Comissao de Etica 

Art. 49. A Comissao de Etica sera composta por 04 (quatro) membros, sendo 03 
(tres) efetivos e urn suplente, escolhidos, dentre os membros dos Conselhos 
Diretor, Deliberative ou Fiscal, por maioria absoluta do Conselho Diretor, para 
mandata de 01 (urn) ano, podendo ser prorrogado por 03 (tres) mandates 
consecutivos. 

Art. 50. A Comissao de Etica e competente para orientar sabre etica profissional, 
respondendo as consultas em tese, avaliar procedimentos dos Delegados 
associados, emitindo o respective parecer e submetendo a apreciac;ao do 
Conselho Diretor. 

Art. 51. A partir do parecer da Comissao de Etica, podera o Conselho Diret 
adotar medidas punitivas ou de defesa do associado. 
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• 

§ 2° 0 C6digo de Etica do Delegado de Policia do Estado do Parana e integrante 
do Anexo I deste Estatuto. 

Capitulo XIV 
Das Elei~oes dos Candidates e Proclama~ao dos Eleitos 

Art. 52. As elei96es para membros do Conselho Diretor, Presidente do Conselho 
Deliberativo e Presidente do Conselho Fiscal, serao realizadas na segunda 
quinzena do mes de mar9o, a cada 02 (dois) anos, e serao convocadas pelo 
Presidente do Conselho Diretor, ou seu substituto legal, com antecedencia 
minima de 60 (sessenta) dias, atraves de Edital'-em que conste dia e horario de 
vota9ao, bern como as regras que regerao o pleito. Este Edital sera publicado, no 
mfnimo uma vez, em jornal de grande circula9ao no Estado, bern como afixado no 
recinto da Sede Social e Sede de Praia desta Associa9ao, alem da sua inser9ao 
no site da entidade. 

§ 1° Os nomes dos integrantes da Comissao Eleitoral - Presidente da mesa, 
mesarios e escrutinadores, em numero suficiente para bern viabilizar os trabalhos 
eleitorais - serao escolhidos pelo Presidente do Conselho Diretor e divulgados 
por Edital especffico para esse fim ate 40 (quarenta) dias antes do pleito. 

§ 2° 0 registro das chapas concorrentes ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta) 
dias antes das elei96es, sendo antecipado para o primeiro dia util anterior caso se 
de em final de semana ou feriado, visando a viabilizar ampla e transparente 
concorrencia entre as chapas. Cada chapa deve ser inscrita pelo seu candidato a 
Presidencia. 

§ 3° Havendo chapa unica, a elei9ao sera por aclama9ao em Assembleia Geral 
convocada pelo Conselho Diretor. 

§ 4° Somente poderao concorrer as elei96es os candidatos constantes em chapas 
encimadas por uma legenda - desde que estejam em dia com as obriga96es 
financeiras junto a esta Associa9ao e que preencham as demais condi96es de 
elegibilidade previstas neste Estatuto - e desde que tenham autorizado por 
escrito a inclusao de seus nomes, cuja inscri9ao sera feita atraves de peti9ao 
assinada pelo candidato a Presidente do Conselho Diretor e protocolada na 
Secretaria da Sede da ADEPOL-PR, para registro, observado o prazo previsto no 
§ 2° deste Estatuto. 

§ 5° Nas legendas deverao constar os nomes por extenso dos candidatos e a 
designa9ao de cargos a que concorrerao. 

J 
§ 6° Nenhum candidato para os cargos do Conselho Diretor, Presidente d 
Conselho Deliberativo ou Presidente do Conselho Fiscal, podera faz 
mais de uma legenda. 

§ 7° Nao poderao concorrer candidatos avulsos que nao constem de legendas 
coletivas. ~ 

;:>o PTO - CUPITIRA!PR 
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§ 8° 0 Presidente da Comissao Eleitoral, escolhido conforme a regra inserta no§ 1° 
deste artigo, podera, se entender necessaria, ate o dia imediatamente anterior ao 
inicio do periodo de inscric;ao e registro das chapas concorrentes, expedir Edital 
regulamentando as regras eleitorais do presente Estatuto, destacando as condutas 
vedadas antes, durante e ap6s o processo eleitoral, bern como os criterios de 
solu~ao de conflitos pertinentes a esse processo. 

Art. 53. 0 voto sera direto, pessoal e secreta. 

§ 1° 0 voto podera ser exercido presencialmente; por via postal; ou podendo, 
ainda, ser exercido por meio eletronico, conformer dispuser as regras do Edital de 
convocac;ao, referido no artigo anterior. 

§ 2° A votac;ao presencia! far-se-a em cedula (mica, que sera rubricada pelo 
Presidente da Mesa, antes de ser colocada na urna. 

§ 3° As regras para os votos via postal e eletronico serao definidas pelo Conselho 
Diretor, com antecedencia minima de 60 (sessenta) dias antes do pleito, as quais 
serao dispostas no Edital de convocac;ao, referido no artigo anterior. 

§ 4° Nao sera admitido o voto por procurac;ao. 

§ 5° 0 associado inadimplente com as obrigac;oes financeiras junto a ADEPOL
PR nao podera exercer o direito de votar tampouco o de ser votado. 

§ 6° Os votos presenciais serao recebidos ininterruptamente durante 05 (cinco) 
horas no maximo, devendo o Presidente da Comissao Eleitoral no Edital de 
convocac;ao, designar a hora do inicio e a do encerramento. 

Art. 54. As chapas concorrentes poderao indicar ate 03 (tres) fiscais por Se<;ao 
Eleitoral, no ato de sua respectiva inscric;ao. 

Art. 55. Havendo empate no resultado da votac;ao sera eleita a chapa cujo 
candidato a Presidente seja o mais antigo, como associado da ADEPOL-PR, e, 
persistindo o empate, sera considerada vencedora do pleito a chapa cujo 
Presidente seja o mais idoso. 

Art. 56. Das decisoes das mesas receptoras e apuradoras, no caso de 
reclamac;oes e protestos produzidos por escrito e antes da proclamac;ao dos 
eleitos, cabera recurso para uma Junta composta por 03 (tres) membros da 
Comissao Eleitoral, previamente designados pelo Conselho Diretor e prevista no 
Edital detconvocac;ao referido no§ 1° do artigo 52 deste Estatuto. 

Art. 57. Apurados os votos e resolvidas as impugnac;oes que houver, o 
da Mesa proclamara os candidatos eleitos e de tudo se lavrara ata. 

Art. 58. Qualquer que seja o meio utilizado para a realizac;ao das eleic;oes, a 
apura<;ao dos votos pod era :e dar (mica e exclusivamente na Sede Social da {J/ 
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ADEPOL-PR, em Curitiba-PR, salvo se estabelecido de forma diversa no Edital 
referido no artigo 52. 

Capitulo XV 
Disposi~oes Gerais e Transit6rias 

Art. 59. Os cargos integrantes do Conselho Diretor, Conselho Deliberativo ou do 
Conselho Fiscal nao sao remunerados. 

Art. 60. Sera permitida uma (mica reeleic;ao, para o periodo imediatamente 
subsequente, dos cargos de Presidente do Conselho Diretor, Presidente do 
Conselho Deliberativo e Presidente do Conselho Fiscal. 

Art. 61. A posse do Conselho Diretor, do Presidente do Conselho Deliberativo e 
do Presidente do Conselho Fiscal, devera ocorrer no maximo ate 07 (sete) dias 
ap6s a apurac;ao do resultado das eleic;oes. 

Art. 62. 0 Presidente eleito e empossado devera, imediatamente, a contar da 
posse, requerer, ao Departamento da Policia Civil, a disponibilidade e 
consequente afastamento das func;oes publicas, decorrentes ou nao do cargo de 
Delegado de Policia, sob pena de, nao o fazendo, restar configurada renuncia 
tacita, com as consequencias previstas neste Estatuto no que tange a sucessao 
presidencial. 

Paragrafo unico. Se o ato administrativo de concessao da disponibilidade de que 
trata este artigo nao for deferido no prazo de 60 (sessenta) dias do requerimento, 
devera o Presidente, sob as consequencias do caput, por meio do Departamento 
Juridico desta Associac;ao, interpor mandado de seguranc;a para garantir a 
concessao desse direito liquido e certo previsto constitucionalmente. 

Art. 63. 0 proximo processo eleitoral, para a escolha dos membros do Conselho 
Diretor e Presidentes do Conselho Deliberativo e Fiscal, sera realizado no 
segundo sabado do mes de outubro de 2015 sendo que os eleitos e empossados, 
nesse pleito, terao seus mandatos prorrogados ate a segunda quinzena do mes 
de marc;o de 2018, data em que havera novo pleito eleitoral, quando, a partir de 
entao, as eleic;oes ocorrerao periodicamente a cada 02 (dois) anos, conforme 
previsao dos artigos 21 e 52 deste Estatuto. 

Paragrafo unico. 0 processo eleitoral previsto no caput deste artigo sera regido 
pelas regras previstas nos artigos 52, e seus paragrafos, ao artigo 58, todos deste 
Estatuto. 

i 

Art. 64. Qualquer alterac;ao estatutaria somente podera ser alter em 
Assembleia Geral convocada para esse fim com a presenc;a de no minimo 1 
(dez por cento) dos associados titulares em dia com suas obrigac;oes da 
ADEPOL-PR. V 
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Art. 65. A ADEPOL-PR somente poderc~ ser dissolvida por deliberayao de 
Assembleia Geral Extraordinaria, convocada exclusivamente para esse tim, e 
desde que presentes no minimo 3/4 (tres quartos) dos associados titulares no 
gozo de seus direitos estatutarios. 

§ 1° Nesta hip6tese, os seus bens serao avaliados, vendidos e rateados entre os 
seus associados proporcionalmente aos anos de contribui~ao (uma quota por ano 
completo de contribui~ao), assim como eventual saldo de receita disponivel. 

§ 2° Sera observado as demais normas do C6digo Civil no que tange a dissoluyao 
de Associa~oes. 

Art. 66. Ficam ab-rogados o Estatuto anterior e todas as demais disposi~6es em 
contrario ao presente Estatuto. 

Art. 67. Este Estatuto entrara em vigor ap6s a regular aprova~ao em Assembleia 
Geral e registro no 2° Cart6rio de Titulos e Documentos de Curitiba, conforme 
determina a lei civil. 

2° PTO- CURITIRAIPR 
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Anexo I 
C6digo de Etica Profissional do Delegado de Policia 

Art. 1° 0 C6digo de Etica Profissional do Delegado de Policia tern por objetivo 
alertar para normas de conduta e comportamento que devem inspirar suas 
atividades profissionais, regulando relac;oes interpessoais com a classe, poderes 
pubhcos e sociedade. 

Art. 2° lncumbe ao Delegado de Policia dignificar a classe com seu mais alto 
titulo de honra, tendo sempre em vista a sua elevac;ao motal e profissional, 
mostrada atraves de seus atos. 

Art. 3° 0 Delegado de Policia deve: 

I - cumprir e fazer cumprir a ordem juridica e zelar pelas lnstituic;oes, sem 
preocupac;ao de ordem religiosa, racial, politica ou social; 

II - exercer sua atividade profissional com independemcia, fundamentada na 
liberdade de investigac;ao e na dignidade da pessoa humana, sem aceitar pressao 
ou influencia, observando, nas suas func;oes e fora delas, as normas de etica 
profissional contida neste C6digo e na Legislac;ao vigente, pautando seus atos por 
rigidos principios marais, de modo a se fazer respeitado e estimado por seus 
colegas, subordinados e pelas partes, preservando sempre sua autoridade; 

Ill - combater a corrupc;ao, tao danosa aos interesses sociais e a instituic;ao da 
Justic;a; 

IV - receber as partes que, porventura, o venham procurar, orientando-as, 
sobretudo no sentido de prevenc;ao e atuando de forma repressiva estritamente 
dentro dos ditames da Lei; 

V - ser solidario com os movimentos generalizados e justos em defesa dos 
interesses de sua classe, a nao ser que o movimento esteja em desacordo com 
os principios eticos ou contenham objetivos contrarios a sua consciencia; 

VI - ao tomar conhecimento de qualquer ac;ao contraria aos principios eticos ou 
normas legais, praticadas por urn colega, comunica-la ao Conselho Diretor da 
ADEPOL; 

VII - observar e respeitar a hierarquia da classe; 
:; 
ll 

VIII - tratar com urbanidade os subordinados, sem abrir mao de sua autoridade; 
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X - informar seus chefes de qualquer impedimenta pessoal que julgue relacionado 
com assunto ou trabalho que lhe esteja sendo cometido; 

XI - ser leal e solidario com seus colegas, contribuindo para a harmonia da classe 
e defesa dos interesses comuns; 

XII _, guardar sigilo sobre fato de que tenha conhecimento pelo exercicio de suas 
fun96es, salvo por imperativo legal; 

XIII - evitar procedimento ou referencia prejudiciais ao convivio dos integrantes da 
classe; 

XIV - ter sempre em mente a honestidade, a perfei9ao e o respeito a ordem 
juridica, resguardando o interesse social sem macular sua dignidade profissional ; 

XV - prestar ao colega assistencia de qualquer ordem ou natureza no que for de 
direito e de justi9a; 

XVI - prestar seu concurso moral, intelectual ou material em favor do exito das 
campanhas promovidas pela classe; 

XVII - acatar resolu96es regularmente votadas pelo Conselho Diretor e Conselho 
Fiscal da entidade classista; 

XVIII- facilitar a fiscaliza9ao, por quem de direito, do exercicio de sua fun9ao; 

XIX- interessar-se pelo bern publico com integral dedica9ao; 

XX - ter para com seus colegas a considera9ao, o respeito, o apre9o, a 
solidariedade e respeito a ausencia, que devem presidir a convivencia profissional 
e a consequente reputa9ao da classe; 

XXI - interessar-se pelo fiel cumprimento dos preceitos marais, constitucionais 
que regem a vida das lnstitui96es e a conduta dos povos, nao emprestando seu 
apoio moral, intelectual ou material a nenhuma a9ao que possa comprometer os 
superiores interesses nacionais e estaduais; 

XXII - tomar por norma na vida publica e privada o trabalho, a solidariedade, a 
tolerancia e racionalidade, nao esquecendo que os valores legitimos e eternos 
nao se rnesclam com a mentira, por sera verdade impositivo irredutivel da vida; 

ll 

XXIII - respeitar a dignidade humana, superando os preconceitos de ra a, de c 
de religiao, de cada policial, de posi9ao social, vendo no homem 
semelhante. 



I - promover, direta ou indiretamente, a desonra publica de colega Delegado; 

II - delegar suas atribuic;oes privativas; 

Ill - ., assinar documentos elaborados por terceiros ou vice-versa que possam 
comprometer a dignidade da classe; 

IV- pronunciar-se sabre inquerito ou processo que esteja sob responsabilidade de 
outro colega a nao ser a pedido deste; 

V - comentar, fora do circulo da classe, atitudes ou ac;oes infelizes de seus 
co leg as; 

VI- imiscuir-se com subordinado hierarquico, dentro ou fora de suas fungoes; 

VII - criticar publicamente o 6rgao de classe, nao sendo defeso faze-lo em reuniao 
de mesmo ou por documento classificado; 

VIII - ter receio de desagradar a quem quer que seja ou incorrer em 
impopularidade no cumprimento de seu dever; 

IX - valer-se do mandata eletivo ou administrative na ADEPOL-PR, em proveito 
proprio ou para obtenc;ao de vantagens ilicitas. 

Do Procedimento 

Art. 5° 0 poder de julgar a transgressao etica e originario da Diretoria da 
ADEPOL-PR. 

Paragrafo (mico. A Diretoria deliberara pela instaurac;ao do processo etico: 

a) em consequencia de representac;ao da Comissao de Etica, de Autoridade 
constituida ou de qualquer dos associados; 

b) a pedido de qualquer cidadao que demonstre legitimo interesse no caso. 

Art. 6° A representac;ao s6 sera acatada quando, devidamente assinada, estiver 
instruida com elementos comprobat6rios do alegado. ,-

Art. 7° Recebida a representac;ao, o Presidente deve designar relator, dentre 
integrantes da Comissao de Etica. 

Paragrafo unico. A representagao contra membros da Diretoria e processada e 
julgada pela ADEPOL-BR. (}J 
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Art. 8° Compete ao relator determinar a notifica<;ao dos interessados para 
esclarecimentos, ou do representado para defesa previa, em qualquer caso, no 
prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 1 o Se o representado nao for encontrado au for r~vel, o relator da Comissao de 
Etic~ deve designar-lhe defensor dative. 

§ 2° Oferecidos a defesa previa, que deve estar acompanhada de todos as 
documentos; e 0 rol de testemunhas, ate 0 maximo de Cii)CO, e proferido 0 

despacho saneador e, ressalvada a hip6tese do § 4° deste artigo, designada a 
audiencia para oitiva do interessado e do repsesentado e das testemunhas, 
devendo o interessado, o representado ou seu defensor incumbir-se do 
comparecimento de suas testemunhas, na data e hora marcadas. 

§ 3° Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, podendo 
acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou par intermedio de 
procurador, oferecendo defesa previa, ap6s notificado, razoes finais ap6s a 
instru<;ao e defesa oral perante a Diretoria, par ocasiao do julgamento. 

§ 4° Se, ap6s a defesa previa, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar 
da representa<;ao, este deve ser decidido pela Diretoria, para determinar seu 
arquivamento. 

§ 5° Concluida a instru<;ao, sera aberto o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para a 
apresenta<;ao das razoes finais pelo interessado e pelo representado. 

§ 6° Extinto o prazo das razoes finais, o relator profere parecer, com a respectiva 
sugestao da Comissao de Etica, quanta a penalidade a ser aplicada, e submetera 
a Diretoria. 

§ 7° E permitida a revisao do processo, par erro de julgamento ou par condena<;ao 
baseada em falsa prova. 

a) o pedido de revisao devera ser encaminhado a Diretoria e se admitido, 
seguira ao Conselho Fiscal da ADEPOL, para em 15 (quinze) dias decidir a 
questa a. 

Art. go A Comissao de Etica prestara ao interessado, no prazo maximo de 60 
(sessenta) dias, esclarecimentos que se fizerem necessaries e encaminhara a 
Diretoria a noticia, acompanhada de parecer final a ser apreciado na primeira 
reuniao. i 

Art. 10. As penalidades par infra<;ao as normas deste C6digo contidas sao a 
seguintes: 
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D. CUF?ITfRAfPR 
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II - censura ostensiva, divulgada aos integrantes do quadro s cial; • 

t MICROFtu_,F ----Ill - elimina<;ao do quadro social. 
§ 1 o As san<;oes de que trata este artigo deverao ser aplicadas pela Diretoria, com 
exce<;ao do contido no inc. Ill, que sera aplicada por decisao em Assembleia 
Geral. 
§ 2°.- 0 associado eliminado, ap6s 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de 
sua elimina<;ao, podera ser readmitido atraves de requerimento a Diretoria, a qual 
convocara Assembleia Geral Extraordinaria, que decidira por rpaioria simples de 
votos. 

Art. 11. A censura confidencial sera feita por escrito, diretamente ao Delegado 
apenado quando houver infra<;ao etica, dela tomando conhecimento a Comissao 
de Etica e quem tenha dado ciencia do procedimento etico e a c6pia sera 
arquivada em pasta propria. 

Art. 12. A censura ostensiva sera divulgada para o Quadro Social e aplicar-se-a 
quando a falta de etica for de conhecimento dos Associados e atinja direta e tao 
somente a ele, sendo que sua ciencia ocorrera atraves de correspondencia 
registrada com aviso de recebimento ou de protocolo confidencial. 

Art. 13. A elimina<;ao do Quadro Social sera aplicada quando o fato for de 
gravidade extrema, sem possibilidade de ado<;ao de procedimento diferente e 
dependera de sugestoes da Comissao de Etica e de aprova<;ao pela maioria 
absoluta (2/3) dos membros do Conselho Deliberative. 

Vigencia 
Art. 14. 0 presente C6digo entrara em vigor em todo o territ6rio estadual ap6s 
sua publica<;ao em Diario ficial. 
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