ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE POLÍMEROS - ABPol
CNPJ 57.716.367/0001-23

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO,

SEDE, FINALIDADES E DURAÇÃO

ARTIGO 1 - A Associação Brasileira de Polímeros - ABPol , fundada em 23 de setembro de
1988, adiante denominada simplesmente ABPol - é uma Associação de direito privado de
âmbito nacional, apolítica, sem fins lucrativos e econômicos, com sede e foro jurídico na cidade
de São Carlos-SP, à Rua São Paulo, n2 994, Vila Monteiro, CEP 15560-340 de duração
indeterminada com a finalidade de atender a todos que ela se dirigem, e se regerão pelas
disposições contidas neste Estatuto aprovado pela Diretoria Executiva.
ARTIGO 2 - A ABPol tem por finalidades promover os polímeros nos planos científico,
tecnológico, artístico, didático e de cultura geral, assim como promover os profissionais da área,
mediante:
a) O congraçamento de quantas pessoas físicas ou jurídicas se interessem pelos polímeros e áreas
conexas;
b) A realização periódica de encontros (congressos, reuniões, excursões, etc.) para discussão de
temas de grande interesse como atualizações e problemas científicos, técnicos, tecnológicos,
organizacionais e didáticos do setor;
c) A manutenção de publicação para divulgação de trabalhos de interesse do setor e das
atividades sociais;
d) O intercâmbio de informação e experiência com especialistas e associações congêneres do País
ou do Exterior;
e) Incentivo e comercialização de publicações nacionais relacionadas à ciência e tecnologia de
polímeros;
f) O estímulo à fundação e desenvolvimento de escolas e laboratórios de polímeros, bem como às
pesquisas no setor; e
g) Conectar os membros da comunidade de polímeros no Brasil, que compreende profissionais
independentes, empresas, estudantes do setor e todos aqueles que se interessem pelos polímeros.

CAPÍTULO 11- SEÇÃO I - DOS ASSOCIADOS
ARTIGO 3 - A ABPol terá as seguintes categorias de Associados:
a) Fundadores
b) Honorários
c) Empresas
d) Profissionais
e) Coletivos
f) Estudantes
PARÁGRAFO ÚNICO - São Associados Fundadores aqueles que assinaram a Ata de Fundação
da ABPol, em 23 de setembro de 1988, e para se manterem como Associados deverão contribuir
com os pagamentos anuais para manutenção da Associação; »>
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ARTIGO 5 - São Associados Empresas as pessoas jurídicas que contribuem anualmente com
uma importância no valor estabelecido a cada ano pela Diretoria da ABPol, sendo que esta
categoria poderá ser subdividida em subcategorias com aprovação da Diretoria Executiva da
ABPol.
ARTIGO 6 - São Associados Profissionais, as pessoas físicas de Universidades, de Empresas e
Independentes, que estejam interessadas em polímeros e áreas conexas, além de outras pessoas
físicas também interessadas em polímeros, as quais poderão ser classificadas de acordo com suas
contribuições técnico-científicas na área de polímeros, e que contribuem anualmente, com valor
estabelecido pela Diretoria Executiva,
ARTIGO 7 - São Associados Coletivos pessoas jurídicas como Entidades Educacionais,
Universidades, Faculdades e Escolas, Institutos de Pesquisa, Associações de Classes e Culturais,
interessadas em polímeros e áreas conexas, e que contribuem anualmente com importância no
valor estabelecido pela Diretoria Executiva da ABPol.
PARÁGRAFO ÚNICO - Escolas e Instituições Culturais sem fins lucrativos se equiparam a
Associados Profissionais quanto à contribuição anual e terão direito de nomear somente um único
representante.
ARTIGO 8 - São Associados Estudantes, que contribuem anualmente com um valor fixado pela
Diretoria Executiva, os estudantes pessoa física e sem vínculo empregatício que estejam cursando
técnico, graduação ou pós-graduação (necessário anexar comprovante de escolaridade),
interessados em polímeros e áreas conexas.
ARTIGO 9 - Todo Associado pessoa jurídica fará jus aos direitos sociais apenas na pessoa de
seus representantes indicados, os quais poderão ser nomeados e destituídos pelo próprio
Associado, pessoa jurídica, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, mediante notificação
escrita à Associação. Os representantes de pessoas jurídicas que forem destituídos pelo próprio
Associado perderão também os cargos para os quais foram eleitos pelos Associados da ABPol, a
menos que tal pessoa já seja ou se torne Associado pessoa física (Associado Profissional) no
prazo de até um mês. Não é possível que a empresa substitua seu representante no Conselho
Diretor ou qualquer outro cargo da ABPol, Neste caso a vaga do cargo será ocupada pelo quarto
representante mais votado na categoria Sócio Empresa na mesma eleição daquele que está saindo.
Caso este quarto representante dos Sócios Empresa também não possa assumir, o indicado será o
quinto mais votado na mesma eleição e assim sucessivamente. Caso não exista mais possíveis
representantes da Categoria Sócio Empresa para assumir o cargo, o representante indicado será
aquele mais votado na Categoria dos Sócios Profissionais e sem cargo na Diretoria, e na mesma
eleição do Sócio da Categoria Empresa que está deixando o cargo.
ARTIGO 10 - A Associação é integrada por número ilimitado de Associados, sem distinção de
sexo, nacionalidade, raça ou crença política ou religiosa, cor, corídição social, que se submetam
às obrigações e direitos prescritos neste Estatuto Social, no Código de Conduta da Associação e
nos regulamentos que deles derivam e previstos em Lei.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão filiar-se somente pessoas maiores de 18 (dezoito) anos,
ou maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) legalme
utorizadas.
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ARTIGO 4 - São Associados Honorários pessoas físicas que tenham contribuído de maneira
excepcional para o desenvolvimento de polímeros ou para o progresso da ABPol, que sejam
indicados por dois terços, pelo menos, do Conselho Diretor e cuja admissão seja homologada pela
Assembleia Geral. Esta categoria de sócios é isenta do pagamento de anuidades,
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ARTIGO 11 - Fica expresso que os Associados não respondem
obrigações sociais, nem mesmo pelos encargos da Associação.

subsidiariamente

SEÇÃO 11- DA ADMISSÃO, DA EXCLUSÃO E DA RETIRADA
ARTIGO 12 - A admissão de Associados nas categorias c) Empresas, d) Profissionais e e)
Coletivo dar-se-ão por meio de proposta assinada pelo postulante, sendo aprovada pelo Diretor
Presidente e referendada pela Diretoria Executiva em reunião ordinária ou por meio de
comunicado eletrônico, como e-mails, e que se declare estar solidário com o presente Estatuto
Social, obrigando-se a respeitá-lo.
ARtIGO 13 - É direito do associado demitir-se do quadro social voluntariamente quando julgar
necessário, por requerimento escrito dirigido ao Diretor Presidente, protocolando seu pedido
junto a Secretaria da Associação.
ARTIGO 14 - A exclusão dos associados sé é admissível havendo justa causa e será
determinada exclusivamente pela Diretoria Executiva, após devido procedimento disciplinar, no
qual fique assegurado o direito à ampla defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de:
a) Violação do Estatuto Social;
b) Violação do Código de Conduta da Associação;
c) Violação de leis anticorrupção e anticoncorrenciais vigentes;
d) Difamação da Associação, de seus membros ou de seus Associados;
e) Atividades contrárias às decisões da Assembleia Geral;
f) Desvio dos bons costumes;
g) Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos ou imorais;
h) Falta de pagamento da contribuição à Associação após seis meses do vencimento da
anuidade.
PARAGRÁFO PRIMEIRO - Definido o justo motivo, o Associado será devidamente
notificado dos fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial, para que apresente sua
defesa prévia no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento da comunicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior,
independentemente da apresentação de defesa, a representação será decidida em reunião
extraordinária da Diretoria Executiva, por maioria simples de votos dos diretores presentes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Aplicada a pena de
exclusão, caberá recurso, por parte do
associado excluído, à Assembleia Geral, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
decisão de sua exclusão, através de notificação extrajudicial, manifestar a intenção de ver a
decisão da Diretoria Executiva ser objeto de deliberação, em última instância, por parte da
Assembleia Geral.
PARÁGRAFO QUARTO - Uma vez excluído, pelas razões enumeradas no caput deste Artigo,
não terá o Associado o direito de pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja
a que título for.
PARÁGRAFO QUINTO - A exclusão por falta de pagamento da contribuição à Associação
ocorrerá após seis meses do vencimento da anuidade em relação aos Associados das categorias c)
Empresas, d) Profissionais, e) Coletivos e f) Estudantes. Caso - pagamento seja efetuado no
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período de até seis meses e o débito devidamente baixado junto à tesouraria da Associação, o
vínculo associativo será automaticamente restabelecido e o Associado será readmitido.
SEÇÃO lU - DOS DIREITOS E DEVERES
ARTIGO 15 - São direitos dos Associados:
a) Participar de todas atividades promovidas ou apoiadas pela ABPol, seguindo os regulamentos e
regimentos de cada atividade, podendo obter vantagens na participação de eventos, caso tais
eventos ou a categoria de sócio da ABPol prevejam tais vantagens;
b) Frequentar, em condições preferenciais com redução de preços nas inscrições das atividades
promovidas pela ABPol como cursos, programas lnterlaboratoriais (PI), congressos e seminários,
assim como a aquisição de livros que a associação esteja promovendo;
c) Votar em Assembleias Gerais ou de forma eletrônica (internet), para cargos do Conselho
Diretor e das Seções Regionais quando este for o caso, com exclusão dos Associados da categoria
b) Honorários.
d) Ser votado nas Assembleias Gerais ou de forma eletrônica (internet), para cargos do Conselho
Diretor e das Seções Regionais quando este for o caso, com exclusão dos Associados da categoria
b) Honorários.
e) O Associado eleito para o Conselho Diretor poderá se candidatar em Chapas completas para a
Diretoria Executiva e Comissões Técnicas.
f) Propor a admissão de novos Associados, direito este que não se estende aos Associados f)
Estudantes;
g) Usufruir os benefícios oferecidos pela Associação, na forma prevista neste estatuto; e
h) Recorrer à Assembleia Geral, com documento formal enviado para a Associação ou por meio
eletrônico, contra qualquer ato do Conselho Diretor, Diretoria Executiva, Comissão Fiscal,
Seções Regionais e das Comissões Técnicas, com exclusão dos Associados da categoria b)
Honorários.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os Associados Pessoa Jurídica que se revestirem das
características necessárias para serem votados, poderão concorrer na pessoa de um de seus
representantes, na forma do Artigo 9.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os Associados Empresas em dia com suas contribuições poderão
indicar até 03 (três) representantes e os Associados Coletivos poderão indicar 01 (um)
representante, para serem votados nas eleições da ABPol.
ARTIGO 16 - São deveres dos Associados:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto e do Código de Conduta da Associação,
além de acatar as deliberações da Administração e Assembleias da ABPol;
b) Zelar pelo bom nome da Associação;
c) Defender o patrimônio e os interesses da Associação;
d) Comparecer e votar por ocasião das eleições;
e) Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da Associação, para que a Diretoria
Executiva tome providências; e
f) Pagar com pontualidade as contribuições estabelecidas pela Diretoria Executiva no Artigo 23,
letra e.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As contribuições devidas por cada categoria de Associado serão
definidas em matriz de serviço periodicamente atualizada pela ABPol e devidamente publicada
pela Associação. Para fins de contribuição, as categorias de Associa os-descritas no Artigo 3 do
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presente Estatuto poderão ser dividas em subcategorias.
CAPÍTULO lU - DA ADMINISTRAÇÃO
ARTIGO 17 - São órgãos da Associação:
a) Conselho Diretor
b) Diretoria Executiva
c) Comissão Fiscal
d) Seções Regionais
e) Comissões Técnicas
f) Comitês
SEÇÃO I - CONSELHO DIRETOR
ARTIGO 18 - A ABPol será administrada por um Conselho Diretor - adiante denominado
simplesmente Conselho, que elegerá entre seus membros uma Diretoria Executiva. Os membros
do Conselho, todos necessariamente Associados com direito a voto, serão chamados
Conselheiros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os membros do Conselho eleitos para compor a Diretoria
Executiva não terão direito a voto nas deliberações acerca de:
a) Aprovação das contas e balanço da Associação;
b) Projetos criados pela própria Diretoria Executiva; e
c) Propostas da Diretoria Executiva relacionadas ao financiamento da Associação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O Presidente do Conselho será o Diretor Presidente da ABPol.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Conselho da ABPol será composto por 28 membros eleitos
pelos Associados das categorias a) Fundadores, c) Empresas, d) Profissionais e e) Coletivos
observando-se que em sua composição se tenha pelo menos 06 (seis) representantes de
Associados da categoria c) Empresas e pelo menos 05 (cinco) representantes de Associados que
exerçam a docência como profissão principal, renovando-se a metade bianualmente, por meio de
eleições que serão realizadas a cada dois anos, pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias antes do
Congresso Bianual.
PARÁGRAFO QUARTO - Também fará parte do Conselho o Diretor Regional de cada Seção
Regional, que será eleito conforme regras previstas na Seção IV - Das Seções Regionais deste
Estatuto.
PARÁGRAFO QUINTO - As normas para as eleições deverão ser aprovadas pelo Conselho e
às eleições serão feitas por voto preferencialmente eletrônico por meio da internet ou presencial
em Assembleias quando o Conselho assim solicitar, através de listas de candidatos preparadas
pela Diretoria Executiva de acordo com a manifestação de interesse dos Associados em dia com
suas obrigações.
PARÁGRAFO SEXTO - O mandato dos Conselheiros eleitos tem início na abertura do
primeiro Congresso Bianual seguinte à sua eleição, com validade até a abertura do terceiro
Congresso Bianual, quando ocorre a posse dos novos membros eleitos para o Conselho.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Nas eleições do Conselho, em caso de empate, será considerado
eleito o Associado mais antigo da ABPol e, persistindo ~~te,
pre alecerá o de maior id~
/
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PARÁGRAFO OITAVO - Os candidatos às eleições do Conselho não eleitos serão
considerados suplentes, em ordem decrescente de votos, em caso de vagas entre os Conselheiros
eleitos, e exercerão os seus mandatos até as datas em que expirarão os mandatos dos Conselheiros
que estarão substituindo.
ARTIGO 19 - As reuniões do Conselho serão convocadas pelo Diretor Presidente ou por
solicitação de, pelo menos, dois terços do total de seus membros e instaladas com a presença de
pelo menos um terço dos mesmos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples
dos presentes, cabendo ao Diretor Presidente, além se seu voto, o de desempate.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os Conselheiros poderão votar declarando seu voto e por escrito,
ou ainda por procuração outorgada a um outro Conselheiro.
ARTIGO 20 - Compete ao Conselho Diretor:
a) Estabelecer as diretrizes básicas para a consecução do objetivo social, as qUaIS serão
submetidas à Assembleia Geral;
b) Interpretar este Estatuto, decidir sobre casos omissos e aprovar regulamentação para qualquer
de seus artigos;
c) Deliberar sobre os Relatórios Anuais da Diretoria, balanço e prestação de contas que serão
submetidos à Assembleia Geral;
d) Nomear uma Comissão Fiscal composta por três Conselheiros, que não pertençam à Diretoria
da ABPol, com a finalidade de, pelo menos uma vez por ano, se reunir para fiscalizar as finanças
da entidade.
e) Criar, modificar e extinguir Seções Regionais, "ad-referendurn" da Assembleia;
f) Eleger a Diretoria Executiva dentre seus membros, preferencialmente por voto aberto ou por
escrutínio secreto se assim decidir a maioria presente na reunião do Conselho, que deverá ser
realizada em até 20 dias antes do início do Congresso Bianual, denominado Congresso Brasileiro
de Polímeros (CBPol).
g) Destituir a Diretoria Executiva ou quaisquer de seus membros após inquérito solicitado por
pelo menos 1/3 dos Conselheiros e, após a aprovação do processo, por pelo menos 2/3 dos
mesmos.
SEÇÃO 11- DIRETORIA EXECUTIVA
ARTIGO 21 - A Diretoria Executiva será composta de um Diretor Presidente, um Diretor VicePresidente e até sete Diretores, sendo, um Diretor de Publicações, um Diretor das Seções
Regionais, um Diretor de Inovações e Tecnologia, um Diretor de Relações Empresariais, um
Diretor de Eventos, um Diretor Técnico Científico e um Diretor de Comissões Técnicas,
observando-se que, em sua composição, a Diretoria Executiva tenha pelo menos dois Diretores
que tenham a docência como atividade principal.
ARTIGO 22 - O Mandato da Diretoria Executiva tem início no primeiro dia do ano subsequente
ao da sua eleição. A Diretoria Executiva será eleita para um mandato de 2 (dois) anos. A
permanência do Diretor Presidente neste cargo não pode ser superior a 2 (dois) mandatos
consecutivos.
ARTIGO 23 - Compete à Diretoria Executiva:
a) Executar a planificação das atividades da ABPol consubstanciada em orçamento, calendários e
outros documentos, para cuja elaboração contribui; ~.
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b) Estabelecer o Quadro do Pessoal necessário à condução das atividades da ABPol;
c) Elaborar um Relatório das atividades ao final do primeiro ano de mandato da Diretoria e um
outro ao final do mandato;
d) Elaborar balanço ao final de cada ano fiscal e prestação de contas quando solicitado pelo
Conselho ou Assembleia e obrigatoriamente ao final de cada mandato;
e) Fixar, com antecedência mínima de 15 (quinze) meses, local e data para a realização do
Congresso Bianual e da Assembleia Geral Ordinária;
f) Elaborar o balanço e as contas do Congresso Bianual que organizou, divulgando-os dentro de
dois meses após a data de encerramento do Congresso Bianual;
g) Criar Comitês, quando julgar conveniente, para assessorá-Ia em assuntos específicos;
h) Criar, modificar e extinguir as Comissões Técnicas;
i) Receber e investigar denúncias de condutas impróprias conforme disposições do Código de
Conduta da Associação, aplicando as sanções cabíveis caso necessário;
j) Impor retirada de Associado na forma deste Estatuto;
k) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social, o Código de Conduta da Associação e as
decisões da Assembleia Geral;
1)Propor reforma do Estatuto à Assembleia Geral;
m) Estabelecer os regulamentos internos; e
n) Fixar o valor das contribuições para as diversas categorias de Associados.
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões da Diretoria Executiva deverão ser tomadas por maioria
de votos, devendo estar presentes, na reunião, a maioria absoluta de seus membros, cabendo ao
Diretor Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.
ARTIGO 24 - Compete ao Diretor Presidente:
a) Representar a ABPol ativa e passivamente, perante os órgãos públicos, judiciais e
extrajudiciais, inclusive em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes e constituir procuradores
e advogados para o fim que julgar necessário e para tal fim em nome da ABPol outorgar poderes
específicos;
b) Distribuir entre os demais Diretores as tarefas executivas e acompanhar seu desempenho;
c) Convocar e presidir as Assembleias Ordinárias e Extraordinárias bem como as Reuniões do
Conselho Diretor e da Diretoria Executiva;
d) Nomear os membros dos Comitês e seus dirigentes, denominados Relatores, com estes fixando
diretrizes para tais grupos de trabalho;
e) Nomear Delegados da ABPol em áreas onde haja núcleos importantes de atividades de
polímeros para fim de promover ali a criação de Seções Regionais;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os instrumentos de procuração "ad judicia" observarão sempre a
regra da assinatura dupla.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Todos os instrumentos de procuração prescrevem ao final do
mandato da Diretoria Executiva que a assinou.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A liberação de pagamentos ou celebração de contratos em nome
da ABPol deve realizar-se mediante assinatura de, pelo menos, dois membros dentre o Diretor
Presidente e dois Diretores por ele escolhidos. Os mencionados Diretores terão a referida
atribuição durante o mandato do Diretor Presidente que os escolheu.
ARTIGO 25 - Compete ao Diretor Vice-Presidente, substituir legalmente o Diretor Presidente
em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância sendo que as
substituições se prolongam até nova
eleição.
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ARTIGO 26 - Compete ao Diretor de Publicações, os assuntos relacionados à divulgação da'
ABPol nos diversos meios de comunicação falado e escrito, incluindo seminários, simpósios,
cursos e congressos dentre outros. Assim, poderá representar a ABPol nos mais diferentes
encontros, sendo duas atribuições específicas o acompanhamento da Revista e dos Livros
técnicos e científicos, assim como demais publicações de cunho acadêmico, comercializados pela
Associação, cuidando e prezando pela qualidade dos Livros que possam ser divulgados e
comercializados pela Associação.
ARTIGO 27 - Compete ao Diretor das Seções Regionais, ser o responsável pela relação entre a
ABPol nacional com sede na cidade de São Carlos-SP e suas Regionais. As Regionais da ABPol
são muito importantes para divulgação e promoção de eventos na área de polímeros do Brasil. A
principal atribuição deste Diretor é aproximar, motivar e facilitar o trabalho das Regionais da
ABPol, alimentando com informações a Diretoria.
ARTIGO 28 - Compete ao Diretor de Inovação e Tecnologia, atualizar as inovações científicas e
tecnológicas relacionadas à Ciência e Tecnologia de Polímeros. Compete a ele a participação em
eventos como Congressos, Feiras, Seminários, Cursos e diversos eventos, onde a ABPol possa ser
representada e informada sobre o desempenho da Ciência e Tecnologia de Polímeros. E, em se
tratando de Inovações de alto impacto, deve divulgá-Ias diretamente aos Associados da ABPol, e
também para a Comunidade de Polímeros no Brasil, através do site da Associação.
ARTIGO 29 - Compete ao Diretor de Relações Empresariais promover a aproximação entre
ABPol e o meio empresarial, no que tange às necessidades do setor industrial relacionadas à
ciência e tecnologia de polímeros e tendências tecnológicas, visando contribuir para o
desenvolvimento tecnológico no Brasil. Também é atribuição desta Diretoria a prospecção de
potenciais associados da Categoria Empresa para a ABPol, ampliando o diálogo entre academia e
indústria.
ARTIGO 30 - Compete ao Diretor de Eventos, acompanhar os eventos promovidos pela ABPol,
e acompanhar os mais diferentes eventos da área de polímeros no Brasil e no Exterior no sentido
de divulgar e representar a ABPol junto à Comunidade de Polímeros no Brasil. Os eventos
nacionais poderão ser a nível regional e nacional. Além disso, este Diretor participará como
membro integrante dos Congressos organizados pela Associação, sendo o principal deles o
Congresso Bianual, denominado Congresso Brasileiro de Polímeros (CBPol).
ARTIGO 31 - Compete ao Diretor Técnico Científico, tratar dos assuntos Técnico Científicos da
ABPol, devendo acompanhar os assuntos relacionados às Publicações de cunho acadêmico.
Deverá representar a ABPol nos encontros científicos e tecnológicos pelo Brasil, sendo um
importante meio de comunicação entre a ABPol e os diversos setores relacionados às
Universidades e Centros de Pesquisa no Brasil. Uma atribuição específica deste Diretor é
promover Programas lnterlaboratoriais em ensaios tecnológicos, visando a garantia da qualidade
e confiabilidade dos diferentes equipamentos usados na pesquisa e no meio produtivo brasileiro.
ARTIGO 32 - Compete ao Diretor de Comissões Técnicas, promover encontros temáticos sobre
polímeros para os Associados da ABPol e Comunidade de Polímeros no Brasil. Uma atribuição
específica deste Diretor é organizar Cursos relacionados a Ciência e Tecnologia de Polímeros no
Brasil, atendendo aos interesses dos Associados e da Comunidade de Polímeros no Brasil.
~

SEÇÃO lU - COMISSÃO

8

FISCAL
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ARTIGO 33 - A Comissão Fiscal, será composta por três membros do Conselho, que
pertençam à Diretoria Executiva e tem por objetivo, indelegável, fiscalizar e dar parecer sobre
todos os atos da Diretoria Executiva da Associação, com as seguintes atribuições:
a) Examinar os livros de escrituração da Associação;
b) Opinar e dar pareceres sobre balanços, prestações de contas e relatórios financeiro e
contábil, submetendo-os à Assembleia Geral;
c) Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes; e
d) Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Comissão Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano
no primeiro trimestre para elaboração de parecer a ser submetido ao Conselho e Assembleia
Geral, em sua maioria absoluta e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Diretor
Presidente da Associação, ou ainda pela maioria simples de seus membros.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Comissão Fiscal, apesar de apresentar pareceres a respeito das
prestações de contas da Associação, de acordo com as atribuições que possui segundo o disposto
neste artigo, não participa das votações referentes a este tema.

SEÇÃO IV - DAS SEÇÕES REGIONAIS
ARTIGO 34 - Os Associados residentes em regiões de marcada atividade em polímeros poderão
solicitar a formação de Seção Regional que os congregue, promova um relacionamento mais
intenso dessa área com a Sede e coopere para a realização do objetivo social.
ARTIGO 35 -O Conselho Diretor é órgão competente para aprovar a criação de Seção Regional,
bem como para modificá-Ia, extingui-Ia e definir sua jurisdição "ad-referendurn" da Assembleia.
ARTIGO 36 - Cabe ao Diretor das Seções Regionais orientar as atividades das Seções Regionais
bem como indicar Delegados Regionais para nomeação pelo Diretor Presidente, para estimular a
criação das mesmas.
ARTIGO 37 - As Seções Regionais serão dirigidas por um Diretor Regional e um Vice-Diretor
Regional.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Compete ao Diretor Regional elaborar ações que visem a
divulgação e implementação dos polímeros em sua Região, através da promoção de cursos,
seminários e workshop junto a comunidade polimérica da respectiva Regional, buscando a
prospecção e manutenção de associados, afim de fortalecer a comunidade e consequentemente a
ABPol.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Compete ao Vice-Diretor Regional, substituir legalmente o
Diretor Regional em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância, sendo
que as substituições se prolongam até nova eleição.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os Associados de cada uma das Seções Regionais elegerão entre
si, por voto eletrônico secreto pela internet ou por voto escrito em escrutínio secreto, seu Diretor
Regional e respectivo Vice-Diretor Regional, ato esse que, nas renovações será realizado
juntamente com a eleição para renovação de metade dos memb os-do Conselho Diretor.
,~
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PARÁGRAFO QUARTO - O mandato do Diretor Regional e do Vice-Diretor Regional dà~::l~/"
Seções Regionais vai do encerramento de um Congresso Bianual, o CBPol, até o encerramento
do próximo Congresso Bianual.
PARÁGRAFO QUINTO - O Diretor Regional toma-se
ABPol, enquanto no exercício do mandato.

automaticamente

Conselheiro

da

ARTIGO 38 - As Seções Regionais promoverão eventos em sua região como cursos, reuniões,
simpósios e seminários sobre temas específicos, compreendidos no objetivo social, sob
autorização prévia da Diretoria da ABPol e supervisão do Diretor das Seções Regionais.
ARTIGO 39 - As Seções Regionais poderão criar um fundo de caixa de recursos próprios para
realização de seus eventos, e se aprovado pela Diretoria, cada Seção Regional poderá receber um
empréstimo inicial para seus eventos, os quais deverão ser autossustentáveis, e posteriormente
restituído a ABPol, e ao final do evento havendo saldo excedente este ficará na conta bancária da
ABPol para uso futuro por parte da Seção Regional.
SEÇÃO V - DAS COMISSÕES

TÉCNICAS

ARTIGO 40 - Os Associados da ABPol interessados em temas específicos relacionados aos
polímeros e suas combinações, poderão solicitar a criação de Comissões Técnicas que promovam
o desenvolvimento e aperfeiçoamento do mesmo.
ARTIGO 41 - A Diretoria Executiva é o órgão competente
Comissões Técnicas, bem como para modificá-Ias e extingui-Ias.

para aprovar a criação das

ARTIGO 42 - Cabe ao Diretor de Comissões Técnicas, sob supervisão do Presidente, orientar as
atividades das Comissões Técnicas.
ARTIGO 43 - As Comissões Técnicas serão dirigidas por um Coordenador
Coordenador, indicados pela Diretoria Executiva.

e um Vice

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete ao Coordenador da Comissão Técnica, promover o
desenvolvimento e aperfeiçoamento das finalidades da Associação, buscando fomentar a
realização de Programa de comparação lnterlaboratorial e a realização da Reunião de Comissões
Técnicas da ABPol.
PARAGRAFO SEGUNDO - Compete ao Vice Coordenador da Comissão Técnica, substituir
legalmente o Coordenador da Comissão Técnica em suas faltas e impedimentos, assumindo o
cargo em caso de vacância, sendo que as substituições se prolongam até nova eleição.
PARÁGRAFO
PRIMEIRO
O mandato dos dirigentes de Comissões Técnicas vai do
encerramento de um Congresso Bianual até o encerramento do Congresso Bianual seguinte.
ARTIGO 44 - As Comissões Técnicas não se subordinarão a nenhuma estrutura organizacional
ou subdivisão do setor polimérico, mas sim às conveniências conjunturais, correlatamente ao
progresso da ciência e da tecnologia de polímeros e ao interesse dos Associados.
ARTIGO 45 - As Comissões Técnicas darão ênfase à realização de reuniões, simpósios
seminários sobre assuntos específicos dos seus ramos e compree didos no objetivo social.
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SEÇÃO VI - DOS COMITÊS
ARTIGO 46 - Para assuntos especiais, envolvendo conceituação jurídica (Legislação,
Classificação, Prêmios, Sócios Honorários, etc.) ou qualquer outro tema que necessite de
discussão, pesquisa sobre temas, melhorias em geral a serem implementadas para a ABPol, a
Diretoria Executiva pode criar Comitês específicos que a assessorem.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os Comitês serão dirigidos por um Relator, de livre escolha do
Diretor Presidente e se comporão de um número adequado de membros, a ser determinado e
preenchido também pelo Diretor Presidente, já com a colaboração do referido Relator.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Cabe ao Diretor Presidente fixar as diretrizes desses grupos de
trabalho e coordenar sua atividade.
ARTIGO 47 - O prazo de vigência de um Comitê se extingue com o término do mandato da
Diretoria Executiva que o criou.
ARTIGO 48 - Os Comitês, através de seus Relatores, reportam o resultado de seus trabalhos ao
Diretor Presidente, sob escrita para registro das atividades realizadas na gestão.
ARTIGO 49 - Com o objetivo de ampliar sua capacidade operativa, um Comitê poderá receber a
colaboração temporária de peritos, até sob forma remunerada, neste caso com prévia autorização
da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO V - DA ASSEMBLEIA GERAL
ARTIGO 50 - A Assembleia Geral é o órgão maximo e soberano da Associação, e será
constituída pelos seus Associados em pleno gozo de seus direitos. Reunir-se-á obrigatoriamente
de forma presencial, no encerramento do Congresso Bianual, logo após a prestação de contas do
Congresso, para o fim de:
a) Apreciar e deliberar sobre os Relatórios Anuais, as Prestações de Contas, relatórios financeiros
e realizações gerais da Diretoria Executiva, junto com parecer da Comissão Fiscal, relativos ao
exercício anterior devidamente referendado pelo Conselho Diretor e sobre eles se manifestar,
examinar, discutir, aprovar e votar as demonstrações contábeis e financeiras;
b) Apreciar e deliberar sobre a situação jurídica da ABPol a ser apresentada pela Diretoria que
está se encerrando, por meio de Certidões Negativas dos seguintes Órgãos: Justiça do Trabalho,
Secretaria da Fazenda, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ações Criminais), Prefeitura
Municipal de São Carlos de Débitos Mobiliários dentre outros, Tribunal Federal e Dívida Ativa
da União, 10 Cartório de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de São Carlos, Tabelionato de
Protestos da Comarca de São Carlos - SP, 20 Tabelião de Protestos de Letras e Títulos da
Comarca de São Carlos-SP;
c) Apreciar e deliberar sobre a previsão orçamentária preparada pela Diretoria, relativa ao período
compreendido entre a data de encerramento do exercício e a data prevista de posse da nova
Diretoria Executiva, devidamente referendada pelo Conselho Diretor durante a reunião do
Conselho que elegeu a nova Diretoria;
e) Deliberar sobre casos omissos ou duvidosos, de forma harmônica com os princípios
estabelecidos no presente Estatuto.
PARÁGRAFO ÚNICO - A Assembleia Geral Ordinária será instalada, em primeira convocação
com a presença da metade, pelo menos, dos Associados co direito a voto ou, em SegUnda~
.~
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convocação, meia hora depois, com qualquer número, devendo suas deliberações serem tomada's'~~':'::l~_
-'
por maioria simples.
ARTIGO 51 - As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas para tratar de assuntos
específicos de interesse da ABPol.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As Assembleias Gerais poderão ser Ordinárias ou Extraordinárias
e serão convocadas das seguintes formas: mediante edital publicado na primeira página do site da
ABPol, de forma eletrônica por e-mail a todos os sócios com direito a voto e nas redes sociais
onde a ABPol possua uma página, com antecedência mínima de quinze (15) dias de sua
realização, onde constará: local, dia, mês, ano, hora da primeira e segunda chamada, ordem do
dia, e o nome de quem a convocou.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do
Estatuto Social, garantindo a 1/5 (um quinto) dos associados a direito de promovê-Ia. Quando a
Assembleia Geral for convocada pelos Associados, deverá o Presidente convocá-Ia no prazo de 3
(três) dias, contados da data entrega do requerimento, que deverá ser encaminhado ao Presidente
através de notificação extrajudicial. Se o Presidente não convocar a Assembleia no prazo de 3
(três) dias, aqueles que deliberaram por sua realização farão a convocação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Assembleia Geral Extraordinária será instalada, em primeira
convocação com a presença da metade, pelo menos, dos Associados com direito a voto ou, em
segunda convocação, no mínimo meia hora depois, com qualquer número, devendo suas
deliberações serem tomadas por maioria simples.
PARÁGRAFO QUARTO - Serão tomadas por escrutínio aberto as deliberações que envolvam
eleições da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal e o julgamento dos atos da Diretoria quanto à
aplicação de penalidades.
ARTIGO 52 - Além de outras atribuições previstas neste Estatuto, são prerrogativas da
Assembleia:
a) Eleger e destituir os administradores;
b) Deliberar quanto à compra e venda de imóveis da Associação;
c) Aprovar o Código de Conduta da Associação;
d) Alterar, no todo ou em parte, o presente Estatuto Social;
e) Deliberar quanto à dissolução da Associação; e
f) Decidir, em última instância, sobre todo e qualquer assunto de interesse social, bem como
sobre os casos omissos e duvidosos no presente estatuto.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para as deliberações a que se referem neste caput é exigido o
voto concorde de no mínimo dois terços da totalidade de seus membros presentes à Assembleia.
ARTIGO 53 - A Associação poderá ser dissolvida, a qualquer tempo, uma vez constatada a
impossibilidade de sua sobrevivência, face à impossibilidade da manutenção de seus objetivos
sociais, ou desvirtuamento de suas finalidades estatutárias ou, ainda, por carência de recursos
financeiros e humanos, mediante deliberação de Assembleia Geral Extraordinária, especialmente
convocada para este fim, composta de Associados contribuintes em dia com suas obrigações
sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo
em primeira chamada com a totalidade dos Associados, e em segunda chamada, que ocorrerá uma
hora após a primeira, com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos Associados.
~
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PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de dissolução social da Associação, liquidado o passivo, Ó'~'." •. /
bens remanescentes, terão o destino que a Assembleia Geral Extraordinária, convocada conforme
este caput, determinar e que será coerente com o objetivo social.

CAPÍTULO VI - DOS CONGRESSOS

E REUNIÕES

ARTIGO 54 - A ABPol realizará Bianualmente um Congresso denominado Congresso
Brasileiro de Polímeros (CBPol), para promover a aproximação entre os Associados, a
apresentação de trabalhos Científicos e Tecnológicos sobre Polímeros, o intercâmbio de
informações e visitas.
PARÁGRAFO ÚNICO - A data e local do CBPol serão estabelecidos pela Diretoria Executiva
com antecedência mínima de 15 (quinze) meses, devendo o congresso coincidir com uma
Assembleia Geral Ordinária.
ARTIGO 55 - A ABPol realizará, por deliberação da Diretoria Executiva ou das Comissões
Técnicas ou das Seções Regionais, reuniões, simpósios e seminários sobre assuntos específicos,
coerentes com seus objetivos.

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES

GERAIS

ARTIGO 56 - O exercício social (demonstrativo do processo contábil) da ABPol terá início em
01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.
ARTIGO 57 - A ABPol não remunerará os membros do seu Conselho Diretor, sua Diretoria
Executiva e os dirigentes das Seções Regionais, das Comissões Técnicas ou dos Comitês, nem
distribuirá em seu favor, seja na qualidade de dirigentes de qualquer órgão seja na qualidade de
Associado, sob qualquer forma, participação de qualquer espécie sobre seus resultados
financeiros, não distribui lucros, bonificações ou vantagens a qualquer título, para dirigentes,
Associados ou mantenedores, os quais serão integralmente aplicados na consecução de seu
objetivo, dentro do território nacional.
ARTIGO 58 - A ABPol adotará um Código de Conduta que deverá ser estritamente observado
em todos os níveis da Associação. As regras de tal Código são complementares às previsões do
presente Estatuto e deverão ser interpretadas de forma integrada a este.
PARÁGRAFO ÚNICO - A adoção do Código de Conduta da Associação, bem como qualquer
modificação em seu conteúdo após sua adoção, será aprovada em sede de Assembleia Geral
Ordinária.
ARTIGO 59 - Como princípio geral, e de acordo com as leis aplicáveis e com Código de
Conduta da ABPol, é proibido à Associação aceitar de qualquer pessoa física ou jurídica,
inclusive Associados, quaisquer bens, valores, brindes ou outros itens de valor, que sejam por
eles oferecidos com o fim de obter vantagens indevidas.
PARÁGRAFO
PRIMEIRO
- A ABPol, seus Administradores,
Associados e seus
Colaboradores não deverão se envolver em extorsão, fraude, instigação, falsificação de
documentos, transações financeiras ilícitas, ou qualquer outra conduta que possa constituir
corrupção ou violação das leis anticorrupção aplicáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os contratos celebrados com Terceiros deverão conter cláusulas
de responsabilização de fornecedores por condutas que violem as normas anticorrupção e prever
a rescisão do contrato em caso de conduta irregular ou evidência-de práticas corruptas.
~
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Para evitar quaisquer desvios, membros da Administração (i~t~.,!"u'/
Associação e Colaboradores da ABPol devem receber treinamentos periódicos específicos e~'
'.
compliance e riscos de corrupção.
ARTIGO 60 - A legislação concorrencial aplicável será estritamente observada pela ABPol. A
Associação não participará de práticas anticoncorrenciais em benefício próprio, de seus
Associados ou de Colaboradores, dentro ou fora da Associação, tampouco perante qualquer órgão
ou entidade pública.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Associação não tomará parte em atividades irregulares como
cartel (fixação de preços ou quotas ou condições de venda entre empresas concorrentes),
revezamento de propostas, divisão de clientes no mercado propostas de coberturas, dumping, ou
qualquer outra conduta que se assemelhe a tais crimes ordem econômica.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A ABPol, seus Administradores, Colaboradores e seus Associados
não deverão:
a) Limitar, falsear ou de alguma forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
b) Competir deslealmente no mercado. Não será admitida a tentativa de prejudicar a reputação
de nenhuma outra entidade, de modo falso ou malicioso;
c) Participar em, ou facilitar qualquer acordo, plano, ou esquema, expresso ou implícito, formal
ou informal, entre empresas concorrentes em relação ao compartilhamento de informações
competitivas de Associados;
d) Intencionalmente induzir preços, descontos ou serviços que constituam um tratamento
desigual sistemático que não se justifique em bases comerciais; e
e) Elaborar, divulgar nem implementar nenhuma tabela de preço, mesmo que apenas indicativa,
a fim de evitar qualquer tipo de efeito negativo ao consumidor e o risco de incorrer em ilícitos
anticoncorrenciais.
ARTIGO 61 - A ABPol, por decisão da Diretoria Executiva, criará premios visando à
consecução de seu objetivo, bem como estimulará o patrocínio de tais prêmios, administrando-os
segundo os Regimentos dos prêmios que forem baixados para esse fim pelo Conselho Diretor.
ARTIGO 62 - O presente Estatuto Social poderá ser reformado no tocante à administração, no
todo ou em parte, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral, especialmente
convocada para esse fim, composta de associados em dia com suas obrigações sociais, não
podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira
chamada, com a maioria absoluta dos associados e em segunda chamada , meia hora após a
primeira, com qualquer número de associados.

São Carlos, 31 de outubro de 2019.

RÓSIO
Presidente
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