
Acmíiemia de Ciêmcims Camtábeis do Pmnmá 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, SEDE E FINS. 

Art. 15 A ACADEMIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO PARANÁ, 
pessoa jurídica de direito privado, fundada em 20 de julho de 
1977, é uma associação de profissionais da área contábil, sem 
fins lucrativos, de prazo indeterminado, com sede e foro jurídico 
na cidade de Curitiba, estado do Paraná, à Rua XV de novembro, 
2.987, 55 Andar, Edifício sede do Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná, tendo como área territorial todo o 
Estado do Paraná. 
Art. 25 Os objetivos da Academia são: 
I. Estimular, divulgar e valorizar a cultura e o conhecimento 
científico e filosófico da Ciência Contábil; 
II. Cultuar a memória de todos os que contribuíram para o 
aprimoramento da Ciência Contábil; 

III. Organizar e apoiar projetos, eventos, congressos, convenções 
e exposições estaduais e nacionais inclusive na sua estrutura 
logística, que tenham por finalidade divulgar atualizações na área 
contábil; 

IV. Publicar obras relacionadas à Ciência Contábil; 

V. Promover concursos de monografias ou de trabalhos 
científicos sobre temas relacionados à Ciência Contábil. 
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VI. Promover atividades e projetos de interesse público com 
relevância social, inclusive promoção de cursos, treinamento e 
palestras. 

VII. Contribuir intelectualmente na avaliação de trabalhos 
técnicos e científicos relacionados à Ciência Contábil. 

CAPÍTULO II 

DOS ACADÉMICOS, ADMISSÃO E DESLIGAMENTO. 

Art. 35 A Academia é constituída por Académicos, totalizando 40 
(quarenta) Cadeiras, devendo ser ocupadas por Técnicos em 
Contabilidade e Bacharéis em Ciências Contábeis devidamente 
registrados no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e 
em gozo de seus direitos civis, tendo como patrono seu primeiro 
ocupante. 

Art. 45 A condição para ingresso de um novo Académico é a 
existência de vaga e a sua candidatura se dará de acordo com 
normas previstas em regulamento especifico. 

§ 15 Os requisitos para admissão como Académico são: 

a) Comprovar a condição ativa de Bacharel em Ciências 
Contábeis ou Técnico em Contabilidade; \ 

b) Apresentar currículo profissional que demonstre forte 
envolvimento com a classe contábil; 

c) Ter contribuído de alguma forma para o 
desenvolvimento da Ciência Contábil; (publicações 
científicas, pesquisas e docência); e 

d) Apresentar carta de referência de no mínimo duas 
instituições ligadas à classe contábil. 

Parágrafo único: O Regimento Interno disciplinará as 
providências para a posse. 
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Art. 55 A vacância das Cadeiras dar-se-á por morte, renúncia 
expressa do Académico, ou ainda por exclusão, e se 
cumulativamente o Académico incorrer nas seguintes situações: 

a) Deixar de ter pelo menos uma frequência nos eventos 
organizados pela Academia, no período de 5 (cinco) anos 
consecutivos. 

b) Deixar de honrar a sua obrigação com a tesouraria no 
tocante a anuidade pelo prazo de 5 (cinco) anos 
consecutivos e 

c) Ao ser notificado de que será desligado da Academia pela 
conjugação de ter incorrido nos itens A e B deste Artigo, o 
académico terá um prazo de 30 (trinta) dias para 
apresentar defesa ou se manifestar demonstrando 
interesse em permanecer no quadro de Académicos. 

Parágrafo único: anualmente será constituída uma comissão 
composta por 5 (cinco) Académicos, nomeados através de 
portaria pela Diretoria, para indicarem os académicos que se 
enquadram neste artigo e que deverão ser comunicados pela 
Secretaria da abertura do processo de exclusão, dando-lhes 
ciência do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação de 
"interesse em continuarem fazendo parte da Academia". 

"o 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ACADÉMICOS 

Art. 65 São direitos dos Académicos: 

I. Votar e ser votado quando em gozo de seus direitos sociais; 
II. Frequentar as reuniões da Academia e 
III. Usar as suas insígnias em sessões solenes dentro ou fora da 

Academia; 
Art. 75 São deveres dos Académicos: 
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I. Colaborar com a gestão da Academia, visando o 
cumprimento dos seus objetivos; 

II. Honrar o pagamento da sua anuidade instituída pela 
Academia; 

III. Comparecer às reuniões e solenidades sempre que 
convocados; 

IV. Zelar pelo bom nome da Academia; 
V. Não discutir assuntos políticos partidários ou religiosos no 

recinto da Academia; 
VI. Colaborar para o desenvolvimento da Ciência Contábil, 

fazendo pesquisas, trabalhos técnicos e palestras em 
estabelecimento de ensino específico; 

VII. Divulgar o nome da Academia; 
VIII. Colaborar em qualquer trabalho de âmbito da Academia 

quando solicitado pela Presidência ou seus pares e 
IX. Usar a Beca e o Medalhão nas reuniões da Academia, 

quando solicitado pela diretoria. 

Art. 8^ O Académico que deixar de cumprir o que estiver previsto 
no estatuto da Academia ou não conduzir a sua vida profissional 
e social dentro dos princípios normativos e éticos, poderá perder 
as suas prorrogativas de Académico, quando decidido pela 
maioria absoluta dos membros em reunião especialmente 
convocada para esse fim, desde que o quórum da reunião seja 
composto de no mínimo 50% dos académicos com condição de 
voto. 

§ 1^ O académico terá ampla possibilidade de defesa. 

§ 2̂  Tendo o académico perdido os seus direitos será excluído do 
quadro de Académicos, ficando vaga a sua Cadeira. 

§ 35 O patrono da Cadeira vaga será mantido, devendo o 
académico que vier a ocupa-la apresentar a biografia do mesmo. 
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CAPITULO IV 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

DIRETORIA 

Art. 95 A Diretoria é composta por: 

a) Presidente 
b) Vice Presidente 
c) Diretor Secretário 
d) Vice diretor Secretário 
e) Diretor Financeiro 
f) Vice diretor Financeiro 
g) Diretor Institucional 

CONSELHO FISCAL 

Art. 10^ O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros 
efetivos e 3 (três) membros suplentes. 

Art. 112 Os membros da Diretoria e Conselho Fiscal não 
receberão nenhuma remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Parágrafo Único. Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal 
serão eleitos para um mandato de 03 (três) anos, não havendo 
possibilidade de reeleição para o cargo de Presidente. 

Art. 125 Compete ao Presidente da Academia: 

I. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto; 
II. Convocar e presidir as Assembleias Gerais Ordinárias e 

Extraordinárias; 
III. Convocar e presidir as reuniões da Academia; 
IV. Representar legalmente a Academia; 
V. Apresentar relatórios de previsão orçamentária para o 

exercício patrimonial e financeiro; 
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VI. Assinar com o Diretor Secretário, títulos ou diplomas 
expedidos pela Academia; 

VII. Autorizar e decidir sobre questões relacionadas a 
colaboradores; 

VIII. Assinar com o Diretor Financeiro, cheques e movimentar 
contas bancárias; 

IX. Autorizar despesas ou aquisições feitas em nome da 
Academia; 

X. Assinar com o Contador e o Diretor Financeiro o Balanço 
Anual, submetendo-o ao Conselho Fiscal para que emita 
seu parecer; 

XI. Apresentar o Relatório Anual da sua administração; 
XII. Presidir as eleições da Academia e empossar os 

membros eleitos e 
XIII. Representar a Academia sempre que se fizer necessário. 

Art. Compete ao Vice Presidente substituir o Presidente nas 
suas faltas, impedimentos temporários ou em caso de renúncia. 

Art. 145 Compete ao Diretor Secretário: ^ .,. 

I. Secretariar as reuniões da Academia, lavrando as 
respectivas atas e encaminhá-las para o devido registro; ' 

II. Preparar e ler o expediente da Academia, dando-lhe o 
destino necessário; 

III. Preparar o relatório da secretaria para instruir o da 
presidência no fim de cada exercício; ' 

IV. Assinar com o presidente os títulos ou diplomas expedidos 
pela Academia e ' \

V. Fazer apresentação de académico iniciante. 

Art. Compete ao Vice-diretor Secretário substituir o Diretor 
Secretário nas suas faltas, impedimentos temporários ou em 
caso de renúncia. ^ 

Art. 16^ Compete ao Diretor Financeiro: 
6 
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Arrecadar as receitas da Academia, dando quitação; 

I. Efetuar pagamentos devidamente autorizados pela 
Presidência; 

II. Apresentar anualmente o Balanço Financeiro; 
III. Assinar com o Presidente os cheques, e a movimentação 

de contas bancárias e 
IV. Elaborar relatórios de previsão orçamentária para o 

exercício financeiro e patrimonial. 

Art. 17^ Compete ao Vice-diretor Financeiro substituir o Diretor 
Financeiro nas suas faltas, impedimentos temporários ou em 
caso de renúncia. 

Art. 185 Compete ao Diretor Institucional: 

I. Promover a inserção da Academia na comunidade; 
II. Organizar, catalogar e manter as obras da biblioteca, 

buscando meios de promover a sua expansão; 
III. Promover contatos que permitam a Academia cumprir com 

seus objetivos e 
IV. Zelar pela conservação dos bens permanentes da 

Academia. 

Art. 195 Compete ao Conselho Fiscal: 

I. Examinar anualmente os livros contábeis e documentos da 
Academia, e apresentar parecer em reunião da Diretoria; 

II. Fiscalizar a gestão da Academia e o cumprimento das 
deliberações da Presidência. 

Art. 205 A Diretoria reunir-se-á ordinariamente a cada mês, e 
extraordinariamente, sempre que necessário, desde que 
convocada pelo Presidente ou requerida pela maioria dos 
académicos. 



Parágrafo Único: O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente 
uma vez por ano seguido do fechamento do balanço, emitindo 
parecer ou sempre que requerido pelo seu Presidente ou pela 
maioria dos seus membros. 

CAPITULO V 

DA RECEITA 

Art. 215 A receita da Academia será constituída pelos seguintes 
itens: 

I. Joia paga pelo académico quando da sua admissão; 
II. Anuidade; 

III. Auxílios, subvenções e doações dos Poderes Públicos e 
Entidades Privadas e 

IV. Receitas eventuais. 

Art. 225 A joia, assim como a anuidade, será sempre fixada e 
aprovada em reunião de Diretoria. 

CAPITULO VI 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 235 A eleição para os cargos da diretoria da Academia será 
realizada a cada trés anos, na primeira quinzena do mês de 
outubro, em data a ser fixada pela Presidência. 

§ 15 O voto será obrigatório. 

§ 25 O voto será secreto e direto, não sendo permitido votar por 
procuração. 
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§ 35. O académico que deixar de votar, estará sujeito à multa no 
valor de uma anuidade vigente, desde que não apresente 
justificativa dentro de 30 (trinta) dias após o pleito. 

§ 45. A eleição para a diretoria será por chapas completas, não 
sendo admitidas inscrições de nomes individuais. 

Art. 245 As chapas que desejarem concorrer ao pleito, deverão 
ser inscritas na Secretaria da Academia até o dia 15 de setembro 
do ano corrente à eleição. 

Art. 255 Somente poderão votar e ser votados os académicos em 
dia com suas obrigações junto à tesouraria. No caso do 
académico fazer parte de uma das chapas, estas obrigações 
deverão estar cumpridas no ato da inscrição da chapa. 

Art. 265 A mesa eleitoral será composta de 3 (trés) membros 
designados pelo presidente. 

Art. 275 Fixada a data da eleição, será comunicado a todos os 
académicos, informando local, dia e horário do evento. 

Art. 285 Os votos serão assinalados em cédula única e colocados 
numa urna lacrada pela mesa diretora ou poderá ser utilizado 
um processo eletrônico de votação. 

Parágrafo único: À critério da assembleia geral poderá ser 
utilizado o voto à distância, através de sistema informatizado. 

Art. 295 Terminada a votação, será imediatamente apurada e 
lavrada ata com o resultado, que deverá ser assinada pela mesa 
diretora e pelos académicos presentes no processo de apuração 
dos votos. 

Parágrafo único: A ata da apuração da eleição deverá ser 
homologada em reunião extraordinária, convocada 
especialmente para esse fim. 

v<.':«: 
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Art. 305 A chapa vencedora deverá ser empossada em sessão 
solene, de preferência no mês de dezembro, ou em outra data 
próxima, decidida em reunião de diretoria. 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 315 A Assembleia Geral, órgão máximo de deliberação da 
Academia, será constituída pelos académicos em pleno gozo de 
seus direitos estatutários e terá as seguintes atribuições: 

I. Aprovar o resultado da eleição da diretoria e do conselho 
fiscal e destituir os Académicos da diretoria, quando 
convocada para tal finalidade; 

II. Aprovar o Estatuto Social e suas alterações; 
III. Aprovar o relatório de Gestão, das Demonstrações 

Contábeis e da Prestação de Contas anual e 
IV. Aprovar situação não prevista neste estatuto e que não seja 

contrária aos objetivos desta Academia; 

§ 15 Cada académico terá direito a Ol(um) voto nas assembleias. 

§ 25 Para deliberações referentes aos incisos I e II, a Assembleia 
será convocada especialmente para esse fim, sendo exigida a 
aprovação por dois terços dos Académicos presentes. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 325 Esta alteração do estatuto, após aprovado, revoga o 
Estatuto em vigor passando a ter vigência a partir do seu registro 
nos competentes órgãos oficiais. 

CAPÍTULO VII 
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Art. 335 Os casos omissos serão tratados pela maioria absoluta 
de setenta e cinco por cento dos académicos reunidos em sessão 
específica, previamente convocada. 

Art. 345 Este estatuto, após aprovado em Assembleia, terá força 
de lei no âmbito da Academia, e deverá ser registrado no 
cartório competente. 

Art. 355 Revogam-se as disposições em contrário. 

Curitiba, Pr. 14 de março de 2017 

Nilva Amália Pasetto 

Presidente 

T^/Pk 64.557 

Pacheco 

Secretário 
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