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ILMO. SR. OFICIAL DO 10 REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA
CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

F

ANTONTO JOÃO MONTETRO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, agente de
viagem, portador do RG no 678.915-3 PR, inscrito no CpF/MF n" 028.011.329_
34, representante legat da ASSOCTAÇÃO aRaStLetRA DE AGÊNC|AS DE
VIAGENS - ABAV Nacional, inscrita no CNpJ sob no 27.297.283/0001_50,
com sede na Av. Sâo Luis, 165, 10 andar, Centro, São paulo, vem requerer,
nos termos do art. 121 da Lei 6.014173 e da Lei 10.406t02, averbação e
registro do Estatuto e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária do conselho
Nacionat da ASSOCTAÇÃO ARaStLetRA DE AGÊNC|AS DE VTAGENS _
ABAV Nacional, d atada de 25 de abril de 2015, em anexo, devidamente
assinada e rubricada por quem de direito, juntando 03 vias de igual teor e
forma, declarando, ainda, que as deliberaçÕes tomadas na reunião em questáo
foram com estrita observância do quórum disposto no estatuto social em vigor.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 17 dejunho de 2015.

Antônio J o Monteiro de Azevedo
Presi
ASSOCTAÇÃO BRASTLETRA DE AGENCTAS pE V|AGENS
ABAV NACIONAL
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ATA DA asseMetÉtn cERAL ExTRAoRDtNÁRla oo coNSE
NActoNAL DA AssoctAÇÃo eRastLerRa oe acÊructAs DE vtAGENS -
ABAV NACIONAL

il-

DATA : 25 de Abril de2015 (sábado). *
LOCAL : Hotel Novotel Jaraguá - Rua Martins Fontes, n.o 71, Centro,

Sáo Paulo/SP.

tll- CONVOCAçÃO: Aviso por meio escrito e eletrônico, na forma e prazo
do artigo 12 do Estatuio Social vigente da ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS - ABAV NAC|ONAI.

lV- PRESENTES: Conselheiros nomeados e assinados na lista própria
arquivada na entidade e membros da Diretoria, Conselho Fiscal e
Conselho de Etica, Conciliação e Arbitragem.

V- ORDEM DO DIA:

1) Proposta de Alteração do Estatuto Social;

VI- DELIBERAÇÕES:

1) Abertura pelo Presidente da Associação Brasileira de Agências de
Viagens - ABAV Nacional, Sr. Antonio Azevedo, às 09:30h, com quórum

atingido pelo estatuto, e comprovado em lista própria, que deu boas
vindas a todop, apresentou a Comissão Revisora da Proposta de
Alteração Estatutárja, composta dos seguintes membros: - Carlos
Palmeira Lopes Villanova - Membro do Conselho Fiscal; Rose Mary
Faraco Larrat - Membro do Conselho de Etica, Conciliação e Arbitragem;
Antonio Felizardo da Matta - Membro do Conselho de Presidentes,
Marcelo Marcos de Oliveira - Assessor Jurídico da ABAV Nacional, em
seguida solicitou ao secretário Sr. Leonel Rossi Junior - Vice Presidente
de Relaçôes lnternacionais a leitura da ordem do dia.

Logo na sequência, o Presidente passou a palavra à Comissão revisora
na pessoa do Dr. Marcelo Oliveira que passou à explanar sobre a

metodologia para a análise de todos os presentes, quanto a cada uma !,'"'
das propostas de alteração. i* \

Acertada a metodologia dos trabalhos. a Conselheira Rose iniciou à

leitura do Estatuto Social, apontando todas as alteraÇôes, em
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obediências às regras explanadas, ou se.ia, apontando todas as 1'-

propostas de alteração, tanto para inserçáo, quanto para exclusão.

Considerada a metodologia apresentada, ApÓs a leitura integral e

analisados os apontamentos realizados pelo Conselho, a Proposta de

AlteraÇão do Estatuto Social foi colocada em votaçáo e aprovada por

unanimidade dos presentes, seguindo Eprovadas todas as propostas

apresentadas. Tudo em conformidade com competente gravaçáo de

áudio arquivada junto à entidade.

Restou informado que todas as alteraçÔes inseridas no texto integral do

Estatuto da Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV

Nacional, alterado e aprovado següirão para registro em conjunto com a

presente ATA;

VII- ENCERRAMENTO

O Presidente Sr. Antonio Azevedo toma a palavra, agradece a todos os

presentes e informa que o momento é extremamente importante para o

futuro e sustentabilidade da entidade.

Nada mais havendo a tratar ou deliberar, o secretário declarou aprovada

a proposta de alteraçáo do estatuto social, único item da Ordem do Dia,

com as mudanças apresentadas, as quais foram aprovadas em estrita

obediência ao quórum disposto no estatuto social vigente e encerrou a

reuniáo. Sendo a presente elaborada, lida, achada conforme e assinada

pelo Presidente e pelo secretário, e rubricado o novo Estatuto Social,

anexo.

Secretário

Marcelo Marcos de
Assessor Jurídi
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ASSoctAçÃo BRASTLETRA oe acÊnctes DE vtAGENS - ABAV NActoNAL

ALTERAçÃo Do ESTATUTo soctAL ApRovADo NA ASSEMBLÉIa cenel
extRaonotHÁntA Do coNsELHo NActoNAL DÊ 25.04.201s

capírulor- DENoMTNAÇÂo, s'Eoe E DURAÇÃo

Art. t". R assoctaçÃo BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VTAGENS - ABAV Nacionat,
constituída em 28 de dezembro de í 953, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, é uma pessoa jurídica

de direito privado, sem Íins econômicos e com prazo de duraçáo indeterminado, que congrega e,

no âmbito nacional, representa as Associações instituídas nas unidades da Federaçáo, com
idêntica denominaçáo, e a classe empresarial das Agências de Turismo a elas flliadas,
compondo o Sistema Federativo ABAV.

§ 1'. Considera-se Sistema Federativo ABAV o conjunto de práticas e normas gerais que
decorrem dos objetivos estatutários obrigatórios para a ABAV Nacional e suas associadas
ativas e afiliadas, além de uma estrutura de organizaçáo semelhante, respeitadas as
pêculiaridades locais.

§ 2", Integram o Sistema Federativo ABAV a denominaçáo e as marcas da entidade, suas
associadas, objetivos, organizaçáo e processo eleitoral.

§ 3o. A entidadê utilizará a sigla ABAV seguida da expressáo Nacional.

§ 40. A representaçáo prevista neste artigo autoriza e legitima a ABAV Nacional a postular em
Juízo, em nomê de suas associadas, nos termos constitucionais e legais vigentes, sem prejuízo
da representatividade e legitimidade das associadas ativas em seus âmbitos de competência e

território.

§ 5o. A ABAV Nacional ,poderá, ainda, congregar ou participar de instituiçóes congêneres ou

aíns, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras.

Art. 2'. A ABAV Nacional tem sede e foro na cidade de Sáo Paulo, SP, na Avenida Sáo Luis, n."
165, 1.o andar, Centro, podendo abrir escritórios de representação em qualquer localidade no
país ou no exterior.

cAPíTULo It - oBJETrvos

Art.3". Sáo objetivos do Sistema Federativo ABAV e instrumentos para sua consecuçáo:

a) representar os interesses das âssociadas, inclusiveiem juizoi

b) promover o desenvolvimento e intercâmbio de experiências e informaçóes entre as

associadas, visando aprimorar sua eÍciência e qualidade;

c) propiciar o entrosamento e promover açóes das associadas junto às autoridades em geral,

para facilitaçâo de suas atividades;
d) colaborar com as açóes direcionadas ao desenvolvimento e crescimento das correntes

turisticas por todos os meios ao seu alcance;
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ê) estabelecer convênios com outros organismos e entidades, sempre objetivando o interesse
das associadas;

definir padróes e pÍocedimentos éticos, de qualidade e certificaçáo para a valorizaçáo das
associadas em todas suas categorias;

S) planejar, organizar e executar congressos, exposiçÕes, feiras, eventos sjmilares, ações
promocionais e publicitárias, projetos, no país e no exterior, visando o desenvolvimento do
turismol !r§

h) promover, planejar, organizar, apoiar ê ministrar a capacitaçáo das associadas, mediante
cursos, seminários, conferências simpósios e outras açóes aÍlns de seu interesse, para
aprimorar o Sistema Federativo ABAV e as associadas;

i) organizar e editar publicaçÕes com dados e informaçóes relativas às suas atividades e de
suas associadas, subsidiando o desenvolvimento do turismo no Brasil;

j) atuar na conciliaçáo e arbitragem de questóes entre as associadas, em especial, as ativas
e as afiliadas, entre si e com seus consumidores e fornecedoresi

l) instituir ou participar de entidades sem fins econômicos, fundos ou outros instrumentos
para a consecuçáo de seus objetivos e a garantia das operações das associadas aíliadas;

m) propiciar a geraçáo de receitãs para o desenvolvimento do Sistema Federativo ABAV;
n) proporcionar a livre discussáo de todos os assuntos dê interesse das associadas, vedados os
que digam respeito a política partidária, sectarismo religioso, ou qualquer Íorma de
discriminaçáo;

o) prãticar todas as atividades afins e conexas aos objetivos enunciados nas alíneas anterioresi
p) promover iniciativas e atividades que rêsgatem a memória do Turismo Nacional, instituindo e

concedendo prêmios e honrarias;
q) promover a cultura, defesa e conservaçáo dos patrimônios histórico, cultural, artístico e

turístico, de acordo com o desenvolvimento sustentável e a preservaçáo do meio ambiente.

CAPíTULO III _ ASSOCIADAS

SEçÃO I _ CATEGORIAS

AÍt,4o. As associaOas Oa lgÀV Nacional sáo classiflcadas nas seguintes categorias:

l- ATIVAS: as AssociaÇõês Biasileiras de Agências de Viagens - ABAV,S regularmente
constituídas nas unidades da Federaçáo como pessoas jurídicas privadas sem Íins econômicos;

ll- AFILIADAS: as Agências de Turismo Ílliadas às Associaàas ATIVAS, quais sejam, as ABAV,s
das Unidades da Federação;

lll- CONGÊNERES: as pessoas jurídicas referidas no art. 1o, s 5", deste estatuto, a critéÍio e
convite da Diretoria da ABAV Nacionali

lV- BENEMÉRITAS: as pessoas físicas ou jurídicas, que prestem serviços reconhecidos como
relevantes ao turismo.

,;url.a*?Oa,as pessoas jurídicas com ativo relacionam'ento empresaÍial com as agências de

§ 1'. As propostas para concessáo de títulos de associadas Beneméritas ou de associadas
Aliadas seráo aprovadas pela Diretoria da ABAV Nacional.

4/
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§ 2', A Diretoria da ABAV Nacional, ad referendum do Conselho de Presidentes,

condiçÕes adicionais às previstas neste eslatuto, para admissáo das associadas.

SEçAO II _ DIREITOS E DEVERES DAS ASSOCIADAS

Art.50. Sáo direitos das associadas:

§ l'. Ativas:
a) designar representantes no Conselho Nacional, na forma deste estatutoi
b) requisitar informaçôes sobrê assuntos inerentes à suas atividades associâtivasi
c) usar a sigla, emblema, símbolo e marcas nominativa, figurativa ou mista do Sistema

Federativo ABAV, observando o padráo definido pela Diretoria Executiva da ABAV Nacional;
d) utiljzar todos os serviços prestados pela entidade.

§ 2o. As associadas Aflliadas possuem como direitos:

a) se fazer representar com um único representante cada uma, compreendendo matriz e, se for o
caso, Íiliais e franquias, na aàsociada ativa que pertença, conforme regras estipuladas no

estatuto da associada ativa:
b) requisitar informaçóes sobre assuntos inerentes às suas atividades associativas junto à

associada ativa que Íaça parte;

c) usar a sigla, emblema, símbolo e marcas nominativa, figurativa ou mista do Sistema Federativo
ABAV, desde que autorizada pela associada ativa que pertença, e observando o padráo definido
pela Diretoria da ABAV Nacional;

d) utilizar todos os serviços prestados pela associada ativa que pertença; . ,

e) pedir suspensáo ou desligamento da associada ativa que peÍtença, a qualquer tempo e por

escrito, desde que quitê com suas obrigaçóes associativas.

§ 3'. As associadas Congêneres, Beneméritas e Aliadas possuem como direitos:

a) requisitar informações sobre assuntos inerentes às suas atividades e ou acordos e termos
assinados com a ABAV Nacional,

b) usaÍ a sigla, emblema, símbolo e marcas nominativa, figurativa ou mista do Sistema
Federativo ABAV, desde que solicitado e autorizado pela Diretoria Executiva da ABAV
Nacional;
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c) pedir suspensáo ou desligamento da ABAV Nacional a qualquer tempo e por escrito;

Art. 6'.Sáo deveres das associadas:

§ í". Ativas:
Çl

a) cumpÍir e zelar pelo disposto neste estatuto, no Código de Etica, Conciliaçáo ê Arbitragem, e

demais normâs complementares;
b) buscar a rcalizaçâo dos objetivos do Sistema Federativo ABAV;
c) defendeÍ a integridade, fortalecimento e representatividade nacional e internacional do Sistema

Federativo ABAV;
d) pagar pontualmente as contribuiçóes pecuniárias estabelecidas;

e) manter cadastro atualizado junto à ABAV Nacional, na forma normativa deflnida por sua

Diretoria.

§ 20. Afiliadas:

a) cumprir e zelar pelo disposto neste estatuto, no Código de Ética, Conciliaçáo e Arbitragem, e

demais normas complementares, bem como, dos mesmos códigos e normas da associada ativa

que pertença;
b) buscar a realizaçáo dos objetivos do Sistema Federativo ABAV,

c) deÍender a integridade, fortalecimento e representatividade nacional e internacional do Sistema
Federativo ABAV;

d) pagar pontualmente as contribuiçôes pecuniárias estabelecidas pela associada ativa que

pertença;

e) manter cadastro atualizado junto à associada ativa que periença, conforme procedimentos e

normas definidos por aquela.

§ 30. Congêneres, Beneméritas e Aliadas:

a) respeitar as regras estipuladas no termo de seu enquadramento, principalmente com relaçáo à

autonomia jurídica e obe{iência a normas próprias,

b) apoiar a reallzaçáo dos objetivos do Sistema Federativo ABAV;
c) respeitar a integridade, fortalecimento e representatividade nacional e internacional do Sistema

Federativo ABAV;

§ 4o. O descumprimento dos deveres previstos neste artigo, apurado em pÍocedimento que

assegure direito de defesa e de recurso, sujeitará as associadas às penalidades de advertência,

suspensão e exclusão, cumuláveis, com os casos êm que caiba, com a de inelegibilidade.

§ 5'. Caberá recurso contra as penalidades referidas no parágrafo anterior aos Conselhoq.de
Presidentes e Nacional, como preveem os arts. 10, "e" e 13, "f'deste Estatuto, no prazo de 10

(dez) dias corridos, contados da ciência das respectivas decisóes.

§ 6'. O descumprimento dos dêveres previstos neste adigo e seus parágrafos será apurado e

decidido pelo Conselho de Ética, Conciliaçáo e Arbitragem.

§ 7o. Na hipótese de descumprimento das alíneas "d" e "e", do caput deste artigo, a associada

ativa deverá regularizar a situaçáo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento

da respectiva comunicaçào, sob pena de suspensáo automática dos direitos associativos,

,4
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inclusive os de representaçáo e voto na ABAV Nacional, e o da alocaçáo financeira prevista no
art.40, § 1o, alínea "c", deste estatuto.

CAPíTULo tv - oRGANtzAÇÃo

Art. 70 São órgáos da ABAV Nacional:

a) Conselho Nacional,
b) Conselho de Presidentes;
c) Diretoria Executiva;
d) Conselho de Etica, Conciliaçáo e Arbitragem;
ê) Conselho Fiscal;
f) ConselhoConsultivo.

SEÇAO I _ CONSELHO NACIONAL

Art. 8'. O Conselho Nacional, órgáo deliberativo máximo da ABAV Nacional, é dirigido pelo
Presidente da entidade, e será composto pelos Presidentes das associadas ativas e pelos
conselheiros por eles designados dentre os eleitos para os respectivos conselhos Estaduais e
ou Diretorias Estaduajs, na seguinte proporçáo de Agências de Turismo filiadas:

§ 1'. A proporção prevista neste artigo será baseada na posiçáo de Agências de Turismo Íliadas
que as associadas ativas tiverem no dia 30 de junho de cada ano.

§ 2'. Os Presidentes em exercício das associadas ativas que, na data refêrida no parágrafo
anterior tiverem.

al até 25 (vinte e cinco) agências de turismo Íiliadas, seráo seus únicos representantes;
b) mais de 25 (vinte e cinco) filiadas, designaráo os demais representantes no prazo estabelecido

no art. 29, § 1'deste estatuto.

_í/

NUMERO DE FILIADAS NUMERO DE REPRESENTANTES
alé 25

26 a75 2
76 a 125 3
126 a 2oo 4
201 a275
276 a 350 6
351 a 425 7
426 a 500 I
501 a 575 o

576 a 650 10
651 a725 11

726 â 800 12
801 a 900 13

901 a 1000 14
acima de 1000 15

,'
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Art. 90. sáo requlsitos para a eleiçáo aos cargos das associadas ativas e da ABAV Nacional,
incluindo os representantes designados por aquelas para o Conselho Nacional:

a) ser empresário, sócio administÍador ou administrador por ele designado, ou diretor estatutárjo
de uma mesma Agência de Turismo em funcionamento no país e filiada a uma associada ativa
há, no mÍnimo, 02 (dois) anos antes da data da expediÇãb do Aviso de Convocaçáo da Reunião
Eleitoral;

b) náo ter sofrido penalidade associativa de inelegibilidade no sistema Federativo ABAV nos 5
(cinco) anos anteriores à data de expediçáo do Aviso de convocaçáo da Reunião Eleitoral,

c) náo ter restriçáo legal ou condenação a pena que vede acesso, ainda que temporário, a cargo
público, ou por crime falimentar, prevaricaçáo, peitâ suborno, concussáo, peculato, ou contra a
economia popular, a ordem econômica, a fé pública, a pessoa ou a propriedade.

§ í'. o requisito previsto na alínea "â" deste artigo deverá ser comprovado com o respectivo ato
contratual arquivado na Junta comercial ou cartório de Registro civil de pessoas Jurídicas.

§ 2o. os ex-representantes das associadas ativas no conselho Nacional seráo dispensados do
prazo prévisto na alínea "a" desle artigo.

§ 3". A ABAV Nacional poderá, a qualquer tempo, solicitar a comprovaçáo dos íequisitos
referidos neste artigo e nos parágrafos anteriores.

§ 4'. O náo atendimento dos prazos previstos no art.29, s í", impedjrá a particjpaçáo dos
representantes dãs associadas ativas nas reuniões, inclusive eleitorais, do conselho Nacional.

AÍ. 10. Compete ao Conselho Nacional tomar ciência e deliberar sobre:

a) atividades da Dirêtoria Executiva do exercÍcio em cuÍso;
b) plano de trabalho e execuçáo orçamentária da entidade;
c) eleiçáo da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, e de Ética, Conciliaçáo e Arbitragem,
d) o Código de Etica, Conciliaçáo e Arbitragem do Sistema de Ética ABAV, e demais normas

complementares deste estatuto,
e) recursos, em último grau, contra atos dos demais órgáos àa ABAV Nacional;
f) alteraçáo do Estatuto Social;
g) instituiçáo de entidades, fundos e instrumentos reíeridos no art. 3", allnea,,l,,, deste estatuto;
h) aquisiçáo, oneraçáo e venda de patrimônio imóvel;
i) destituiçáo de integrantes da Diretoria Executiva e dos conselhos Fiscal, e de Ética, conciliaçáo

e ArbiÍagem;
j) dissoluçáo da ABAV Nacional e destinaçáo de seu patrimônio; e
l) Referendar a decisão do conse,ho de Presidentes, quanto a apreciaçáo das contas da Diretoria,

no exercício findo;
m) outros assuntos submetidos à sua apreciaçáo.

§ 1o, Participaráo, mas náo poderáo votar nas reuniões do Conselho Nacional:
l-Diretores na ABAV Nacional;
ll- Conselheiros Fiscais ou de Etica, Conciliaçáo e Arbitragem,

Eg\E:
à§.
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lll- Em qualquer caso em que haja empate em votaçÕes, nas reunióes e ou deliberações do
Gonselhô Nacional, será de competência do Presidente da ABAV Nacional o voto de desempate.

§ 20. A reuniáo para deliberar sobre as matérias previstas nas alíneas "f' a "j" exigirá:
l- instalagáo, em 1" convocaçáo, com maioria absoluta dos Conselheiros, ou, em 2", após 60

minutos do horário da instalaçáo, com 1/3 (um terço) deles;
ll- votaçáo concorde da maioria absoluta dos presentes. F

Art. í'l.As reuniôes ordinárias do Conselho Nacional serão íealizadas anualmente em data a ser
convocada, preferencialmente no período do Congresso Brasileiro de Agências de Viagens e

Exposiçáo do Turismo, para tomar ciência e deliberar sobre os assuntos constantes na pauta de
convocaçáo.

§ único. O Conselho Nacional será cientificado, para referendar, pela Diretoria Executlva sobre o

parecer do Conselho Fiscal e sobre a deliberaçáo do Conselho de Presidentes relativos às

contas do exercício flndo.

Art. 12. As reunióes do Conselho Nacional seráo convocadas pelo Presidente da ABAV Nacional
ou por 1/5 (um quinto) de seus integrantes, com antecedência mínima de 10 (dez) diâs úteis da

data de sua Íealizaçáo, por meio escrito, físico ou eletrônico, que permita comprovar seu

recebimento, e com o envio dos documentos necessários à pauta da reuniáo convocada.

§1o. Também será considerada regular a reuniáo à qual compareça a totalidade dos Conselheiros,
ainda que não sejam observadas as formalidades referidas neste artigo.

§2o. As reunióes do Conselho Nacional náo sujeitas a quórum qualiícado serão instaladas com a

presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus integrantes, que deliberaráo pelo voto pessoal e

indelegável da maioria simples dos presentes, vedado o voto por procuraçáo.

§3'. Em matérias justificadan'rente urgentes, a votaçáo poderá ser à distância, por meio escrito,
Íísico, eletrônico e ou por meios digitalizados homologados mediante declaraçáo na rêspectiva
ata de apuraçáo, a ser assinada pelo Presidente da ABAV Nacional e pelo Vice Presidente
Administrativo, ou na sua ausência por outro Vice Presidente designado

§4". O Presidente da ABAV Naclonal dirigirá as reunióes do Conselho Nacional, salvo as

eleitorais, que seráo instaladas e dirigidas na forma do art.'32, deste estatuto, e as que tratem de
destituição de Diretores, em que os presentes escolheráo entre si quem as instalará e dirigirá.

SEÇÃO II _ CONSELHO DE PRESIDENTES

Art. 13. O Conselho de PÍesidentes, integrado pelos Presidentes em exercício das associadas
ativas, e dirigido pelo Presidente da ABAV Nacional, acompanhado de sua Diretoria Executiva e

seus Conselhos Fiscal e de Ética, Conciliaçáo e Arbitragem, é o órgáo de acompanhamento da

execuÇáo das deliberaçóes do Conselho Nacional.

§'l'. As reuniões do Conselho de Presidentes seráo realizadas, no mínimo, 02 (duas) vezes ao

ano, 01 (uma) em câda semestre, ou quando houver necessidade, em data, local e horário

definidos na convocaçáo, para deliberar sobre:
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a) contas da Diretoria Executiva do exercício findo, após parecer do Conselho Fiscal,
b) relatórios das atividades da Diretoria Executiva;
c) cumprimento dos deveres estatutários da Diretoria Executiva;
d) contribuiçóes associativas;
e) critérios gerais mínimos para filiação das Agências de Turismo nas associadas ativas;
f) recursos iniciais contra penalidades aplicadas pela Diretoria Executiva;
g) constituiçáo de novas Associaçóes em estados e territFros que selam criados; e
h) outros assuntos submetidos à sua aprêciaÇão.

§ 20. As rêunióes do Conselho de Presidentes serão convocadas pelo presidente da ABAV
Nacional com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data de sua realizaçáo, por meio
escrito, físico ou eletrônico, que permita comprovar seu recebimento.

§ 3'. As reunióes do Conselho de Presidentes serão instaladas, em primeira chamada, com a
presença da mãioria absoluta de seus integrantes, e em segunda chamada, após 30 (trinta)
minutos, com qualquer número de presentes, que deliberaráo pelo voto da maioria simples,
tendo o Presidente da ABAV Nacional voto de desempate, salvo nas hipóteses das alíneas "a" a
"c" deste artigo, em que deverá ser realizada nova votaçáo e, se mantido, o empate, será
considerada aprovada a matéria.

§ 4". Em matérias urgentes, o voto poderá ser a distância, por meio escrito, físico, eletrônico e ou
por meios digitalizados homologados mediante declaraçáo na respectiva ata de apuraçáo, a ser
assinada pelo Presidente da ABAV Nacional.

§ 5o. O Presidente da ABAV Nacional poderá convidar integrantes do Conselho Consultivo, Ex-
Presidentes e outras pessoas de interesse da entidade para participarem das reuniÕes do
Conselho de Presidentes, sem direito a voto.

§ 6", Ressalvados os casos de representatividade nata da ABAV em Conselhos, Fóruns e
similares, o Conselho de Ética, Conciliaçáo e AÍbitragem deverá se pronunciar quanto a
acumulaçáo de cargos de Presidente da Associada Ativa com cargos executivos de
representatividade publica ou privada, em que houver indícios de conflitos de interesses.

§ 7o, O Conselho de Presidênted poderá deliberar, a qualqueí tempo, desde que demandado pela
Diretoria da ABAV Nacional, sobre a possibilidade de realizaçáo de eleiÇóes por meio eletrônico.

sEÇÃolll - D|RETOR|A EXECUTTVA

Art. 14. A Diretoria Executiva da ABAV Nacional, órgáo gestor da entidade, é composta pelo
Presidênte e os Vice-Presidentes a seguir nominados, eleitos e imediatamente empossados na
reuniáo ordinária dos anos ímpares do Conselho Naclonal:

l- Administrativo;
ll- Financeiro;
lll- Relaçóes lnternacionais,
lV- Capacitação e Certiícaçáo;
V- Relações lnstitucionars;
Vl- l\4arketing e Eventos;
Vll-Turismo Especializado.

s

§
a

,&
d
TB

,9
€

t

c\
ô.1
c\

C



ABAV*;as:xyt';:;::."

§ í". Sáo elegíveis para a Diretoria Executiva da ABAV Nacional os Diretores, excluídos os
Presidentes e seu substituto que exerga o cargo por mais de gO (noventa) dias, seguidos ou náo,
e os conselheiros eleitos das associadas ativas, observados os requisitos referidos no art. go,

deste estatuto.

§ 2'. O Presidente será substituído, em seus impedimentos ou na vacância do caÍgo, pela ordem,
pelo Vice-Presidente Administrativo e pelo Vice-PresidÊnte Financeiro, ou na falta destes, o
Presidente designará seu substituto, dentre os vice-presidentes.

§ 3". Os Presidentes e Diretores que os substituam por mais de 1BO (cento e oitenta) dias,
seguidos ou náo, estejam em segundo mandato consecutivo e renunciem a seus cargos, não
poderáo concorÍer ou exercer a Presidência na eleição ou mandato seguinte.

§ 4'. O mandato da Diretoria Executiva será de 2 (dois) anos, a contar da data de sua eleiçáo e
até a posse dos eleitos na reuniáo eleitoral seguinte do Conselho Nacional.

§ 50. O Presidente e quem o substitua no cargo por mais de 1BO (cento e oitenta) dias, seguidos
ou não, só poderá exercê-lo por um mandato consecutivo, vedadas sua renovaçáo, prorrogaçáo,
extensão ou exercício adicional em qualquer hipótese, salvo se justificãdamente excepcional e
transitória, por, no máximo,60 (sessenta) dias, seguidos ou não.

§ 6o. O prazo máximo para licença dos membros da Diretoria Executiva será de 1gO (cento e
oitenta) dias, seguidos ou náo, após os quais seu cargo será considerado vago, cabendo ao
Presidente da ABAV Nacional nornear um substituto, de acordo com a alínea ,h,. do art. ,í 7 deste
Estatuto.

§ 7'. Os cargos vacantes na Diretoria Executiva seráo preenchidos mediante designaçáo do
Presidente ou, se for o dele, seu substituto estatutário, observado o s 1o, deste artigo e mediante
reÍerendo eletrônico ou outros, do Conselho Nacional.

§ 8'. O disposto nos §§ 3'a 70, deste artigo, deverá constar dos estatutos sociais das associadas
ativas, sob pena da suspensáo de direitos na ABAV Nacional, inclusive os de representaçáo no
Conselho Nacional e da alocação referida no art. 40, § 1", alínea "c", deste estatuto.

§ 9'. Ressalvados os casos de representatividade nata da ABAV em Conselhos, Fóruns e
similares, o Conselho de Ética, Conciliaçáo e Arbitragem deverá se pronunciar quanto a
acumulaçáo de cargos na Diretoria Executiva com carg'os executivos de repÍesentatividade
publica ou privada, em que houver indícios de conÍlitos de interesses.

Art. 15, À Diretoria Executiva da ABAV Nacional compete gerir as açóes políticas. e
administrativas da entidade, tais como:

a) definir normas gerais, inclusive o local, para congressos feiras, exposiçôes, convençÕes,
seminários, simpósios e outros eventos sob a égide ou.uso do nome, emblema ou marcas do
Sistema Federativo ABAV;

b) aprovar o regulamento do lnstituto de Capacitação .e Certiícaçáo da ABAV Nacional -
ICCABAV;

c) submeter contas aos Conselhos Fiscal e de Presidentes, com ciência ao Conselho Nacionali
d) submeter relatórios e planos de trabalho aos Conselhos de Presidentes e Nacional;
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e) aprovar a outorga de títulos de associadas Beneméritas e de Aliadas além de outras honrarias

e prêmios instituídos pela ABAV Nacional!

fl apoiar a estÍutura e as funçóes organizacionais da ABAV Nacional;
g) veriÍicar o cumprimento dos requisitos mínimos para admissáo de associadas, previstos neste

estatuto e aprovar normas complementares;

h) aplicar penalidades às associadas por náo cumprimento deste estatuto, do Código de Etica,

Conciliaçáo e Arbitragem ou demais normas complem$tares e fazer cumprir as decisões do

Consetho de Ética, Conciliaçáo e Arbitragem;

AÉ. 16. As reunióes de Diretoria Executiva seráo convocadas a qualquer tempo, por meio escrito,

fÍsico ou eletrônico e dirigidas pelo Presidente da ABAV Nacional, que terá o voto de

desempate.

Art.'17. Além de outras atribuições, aos Diretores competel

l- Presidente :

a) representar a ABAV Nacional. ativa e passivamente, inclusive no Judiciário;

b) convocar, instalar e dirigir as reunióes realizadas pela ABAV Nacional;

c) designar representantes da ABAV Nacional, em caráter eventual ou permanente;

d) autorizar pagamentos e assinar, em conjunto com um dos Vice-Presidentes, com essa

atribuiçáo definida neste estatuto, ou com um procurador habilitado para tal, que impliquem em

responsabilidades da ABAV Nacional, perante instituiçóes financeiras;

e) admitiÍ e dispensar empregados e aprovar contratações de bens e serviços;

0instituir comitês temáticos, permanentes ou temporários, de interesse do Sistema Federativo

ABAVi
g) nomear diretores para assuntos especíÍicos, remunerados ou não, limitados ao nÚmero total de

Vice-Presidentes e nomear substitutos no caso de vacância de cargos da Diretoria Executiva

h) estabelecer diretrizes de gestáo e açáo para a Diretoria Executiva;

i) apresentar planos e relatórios de atividades da Diretoria Executiva, iunto aos Conselhos de

Presidentes e Nacional.

ll -Vicê-Presidente Administrativo:

a) substituir o Presidente e o Vice-Presidente Financeiro, na forma disposta neste estatuto;

b) supervisionar a gestáo de cornpras, recursos humanos, físicos e tecnológicos da entidade;

c) apresentar planos e relatóÍios de atividades ao President'e da ABAV Nacional;

d) autorizar pagamentos e assinar, em conjunto com o Presidente ou um dos Vice-Presidentes,

com essa atribuiçáo deflnida neste estatuto, ou com um procurador habilitado para tal, que

imptiquem êm responsabilidades da ABAV Nacional, perante instituiçÕes Ínanceiras;

lll - Vice-Presidente Financeiro:

a) substituir o Presidente e o Vice-Presidente Administrativo, na forma disposta neste estatuto;

b) autorizar pagamentos e assinar, em conjunto com o Presidente ou um dos Vice-Presidentes,

com essa atribuiçáo definida neste êstatuto, ou com um procurador habilitado para tal, que

impliquem em responsabilidades da ABAV Nacional, perante instituiçÕes financeiras;

c) apresentar planos e relatórios de atividades ao Presidente da ABAV Nacional;

d) apresentar relatórios de atividades e contas, balanço, demonstraÇáo de resultado e previsáo

orçamentária anuais, à Diretoria Executiva e aos conselhos Fiscal, de Presidêntes e Nacional.
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lV - Vice-Presidente de Relaçóes lnternacionais:

a) representar a ABAV Nacional em reunióes e eventos internacionais. buscando torná-la
cada vez mais conhecida internacionalmente;

b) promover, desenvolver e incrementar relacionamento e intercâmbio de experiências e
conhecimentos da ABAV Nacional com entidades internacionais afins;

c) apresentar planos e relatórios de atividades ao Predlüente da ABAV Nacional;

V - Vice-Presidente de Capacitaçáo e Certificação:

a) executar a gestáo do lnstituto de Capacitaçáo e Certificação da ABAV Nacional -ICCABAV,
b) propor normas de certificação profissional a serem aprovadas pela Diretoria Executiva da ABAV

Nacional e supervisionar sua implantaçãoi
c) apresentar planos e relatórios de atividades ao Presidente da ABAV Nacional,
d) promover a capacitaçáo permanente através de contratação de instrutores,.celebração de

convênios e parcerias com lnstituiçôes de ensino, devendo levar em consideraçáo as
necessldades de cada associada ativa.

Vl - Vice-Presidente de Relaçóes lnstitucionais:

a) coordenar a representaçáo da ABAV Nacionaljunto a autoridades e entidades congêneres do
país;

b) promover intercâmbio de experiências e conhecimentos com entidades congêneres nacionais;
c) apresentar planos e relatórios de atividades ao Presidente da ABAV Nacional,

Vll . Vice-Presidente de Marketing e Eventos:

a) promover, desenvolver, incrementar e acompanhar açóes de divulgaçáo, promoçáo e
publicidade da ABAV Nacional, incluindo os congressos, feiras e eventos por ela realizados;

b) supervisionar o uso correto do nome, marca, símbolos e logos da ABAV Nacional, em
especial, nos eventos promovidos, realizados ou apoiados pelas associadas ativas;

c) viabilizar acordos e convênios comerciais que beneficiem o Sistema Federativo ABAV;
d) apresentar planos e relatórios de atividades ao Presidente da ABAV Nacional.

Vlll - Vice-Presidente de Turismo Especializado:

a) promover e coordenar comitês temáticos por segmento de atividade;
b) desenvolver, promover e supervisionar novas opçóes de serviços e atividades para as

agências de turismo:
c) apresentar planos e relatórios de atividades, ao Presidente da ABAV Nacional.

sEÇÃo tv - coNSELHo DE Éttcl, cor'rcLraÇÃo E ARBTTRAGEM

Art. 18. O Conselho de Etica, Conciliaçáo e Arbitragem, integrado por 03 (kês) titulares e 02
(dois) suplentes, eleitos juntamente e com o mesmo prazo de mandato da Diretoria, é o órgáo de
coordenaçáo do Sistema de Ética ABAV, composto pelas Comissóes de igual denominaçáo
existentes nas associadas ativas
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§ 1". Sáo elegíveis para o Conselho reÍerido neste artigo os Diretores, exceto o presidente e seu
substituto que exerça o cargo por mais de 90 (noventa) djas, seguidos ou náo, e os Conselheiros
de distintas associadas ativas, que atendam os requisitos do art. 9", deste estatuto e não
integrem a Diretoria ou o Conselho Fiscal da ABAV Nacional.

§ 2', No caso de impedimento do Conselheiro Titular otrvacância de seu cargo, o Conselheiro
Suplente mais antigo como associado, o substituirá até o final de seu mandato e assim
sucessivamente.

§ 3o. Ressalvados os casos de representatividade nata da ABAV em Conselhos, Fóruns e
similares, o Presidente deverá se pronunciar quanto a acumulaçáo de cargos de membros do
Conselho de Etica, Conciliação e Arbitragem, com cargos executivos de representatividade
pública ou privada, em que houver indícios de conflitos de interesses.

Art. 19. Compete ao Conselho de Elica. Conciliaçáo e Arbitragem:

a) apurar infraçóes das associadas ativas ao Código de Ética, Conciliaçáo e Arbitragem;
b) decidir recursos das associadas afiliadas contra atos dos Comitês de Etica, Conciliaçáo e

Arbitragem das associadas ativas;
c) incentivar a conciliaçáo e arbitragem nas questões entre suas associadas e seus fornecedores

e consumidores;
d) zelar pela aplicaçáo do Código de Etica e deÍnir as normas de atuaçáo e procedimentos do

Conselho de Etica, Conciliaçáo e Arbitragem orientando sua instalaçáo, funcionamento e
avaliaçáo nas associadas ativas,

e) propor, ao Conselho Nacional, alteraçóes ao Código de Ética, Conciliaçáo e Arbitragem;

§ único - O Conselho de Etica, Conciliaçáo e Arbitragem, poderá se manifestar por meio escrito,
físico, ou eletrônico e ou por meios digitalizados homologados.

SEÇAO V - CONSELHO FISCAL

Art. 20. O Conselho Fiscal, inlegrado por 03 (três) titutares e 02 (dois) suplentes, eleitos
juntamente e com mesmo prazo de mandato da Diretoria, é o órgáo de fiscalizaçáo da gestáo
financeira da ABAV Nacional.

§ 1". São elegíveis como Conselhêiros Fiscais os Diretores, exceto o presidente e seu substituto
que exerça o cargo por mais de g0 (noventa) dias, seguidos ou náo, e os Conselheiros de
distintas associadas atjvas que atendam os requisitos do art. 9", deste estatuto e náo integrem a
Diretoria ou o Conselho de Etica, Concjliaçáo e Arbitragem da ABAV Nacional.

§ 2'. Ressalvados os casos de repÍesentatividade nata da ABAV em Conselhos, Fóruns e
similares, o Conselho de Etica, Conciliaçào e Arbitragem deverá se pronunciar quanto a
acumulaçáo de cargos dos membros do Conselho Fiscal, com cargos executivos de
representatividade publica ou privada, em que houver indícios de conflitos de interesses.

Art. 2í. Compete ao Conselho Fiscal da ABAV Nacional:
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a) fiscalizar os atos da gestáo flnanceira da Diretoria;
b) emitir parecer escrito e prévio para o Conselho de Presidentes sobre as contas, balanços e

demonstraçÕes de resultados anuais da Diretoria;
c) opinar sobre a aquisiçáo, oneraçáo e venda de bens imóveis pela entidade.
d) apresentar sugestÕes quanto a utilizaçáo dos recursos recebidos da ABAV Nacional a qualquer

título, pelas associadas ativas, incluÍdo o resultado do evento, na forma do artigo 40.o.
Ê

Art.22. No caso de impedimento do Conselheiro Titular ou vacância de seu cargo, o Conselheiro
Suplente mais antigo como associado, o substituirá até o Íinal de seu mandato e assim
sucessivamente.

Art. 23. As reunióes do Conselho Fiscal seráo convocadas pelo Presidente da ABAV Nacional
ou 2 (dois) de seus integÍantes tltulares, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data
de sua realizaçáo, e seráo realizadas na sede administrativa da entidade.

§ ío. As reuniões referidas neste adigo seráo instaladas com a presença de, no mínimo, 3 (três)
Conselheiros, titulares ou suplentes, que poderâo solicitar a presença de qualquer membro da
Diretoria, para esclarecimentos, e deliberarão por maioria de votos.

§ 2'. Em casos justificadamente urgentes, a manifestação dos Conselheiros Fiscais poderá
ocor[er à distância, por meio escrito, ÍÍsico ou eletrônico, que permila comprovar seu
recebimento.

SEÇAO Vt - CONSÊLHO CONSULTTVO

Att 24. O Conselho Consultivo, composto por dirigentes dê entidades congêneres convidados
pela Diretoria, é o órgáo opinativo da ABAV Nacional sobre assuntos da entidade submetidos à
sua apreciaçáo.

§ í". O convite reíerido neste artigo será renovado até 60 (sessenta) dias após cada eleiçáo e
posse de nova Diretoria na ABAV Nacional.

§ 2". As reuniões do Conselho Consultivo seráo convocadas e dirigidas pelo Presidente da ABAV
Nacional.

CAPíTULO V _ PATRIMÔNIO E RECEITAS

Art.25. O patrimônio da ABAV Nacional é constituído pelos bens inventariados em registros
próprios atualizados sob supervisáo do Vice-Presidente Administrativo e do Conselho Fiscal.

§1o. As alienações ou baixas de patrimônio seráo justiFrcadas e averbadas sob supervisáo do
Vice-Presidente Administralivo.

§2'. A aquisiçáo, oneraçáo ou alienaçáo de bens imóveis deverão ser previamente delibeÍadas
pelo Conselho Nacional, após parecer escrito do Conselho Fiscal. ,&
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§3o. Ao deliberar a dissoluçáo ia ABAV Nacional, o Conselho Nacional designará Comissáo
Liquidante composta por 3 (três) de seus integrantes e a entidade de Íins náo econômicos para a
qual será destinado eventual remanescente de patrimônio llquido, na falta da qual será aplicado
a lei civil.

Art. 26. Sáo receitas da ABAV Nacional e fontes drrecursos para uso exclusivo em sua
manutençáo ê do Sistema Fêderativo ABAV:

a) as contribuições das assocjadas;
b) o resultado dos eventos que promover ou realizar, incluindo locaçáo de espaços;
c) as doaçóes, dotaçôes e subvençóes que receber, inclusive por meio de convênios ou contratos

com entidades públicas ou privadas; e

d) as receitas provenientes de suas diversas atividades, incluindo aplicaçóes financeiras.

Art.27. A ABAV Nacional, como associaçáo sem flns econômicos, náo remunera ou distribui
resultado a nenhum ocupante de cargo eletivo e aplica todas as suas receitas na manutenção e

desenvolvimento de atividades próprias e do Sistema Federativo ABAV.

§ único. O Conselho de Presidentes poderá aprovar a Ílxaçáo de verba de representaçáo a ser
designada, exclusivamente a Íavor do Presidente da ABAV Nacional, a serem estipulados seu

montante e condições de utilizaçáo em reuniâo do Conselho de Presidentes conforme registrado
em ata própria.

CAPíTULO VI _ PROCESSO ELEITOR,AL

Art. 28. O processo eleitoral do Sistema Federativo ABAV observará as disposições previstas

neste estatuto e normas complementares.

§ único. Nos anos ímpares, na primeira quinzena de dezêmbro, a reuniáo eleitoral do Conselho
Nacional realizará a eleiçáo e posse da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Etica,

Conciliação e Arbitragem dà ABAV Nacional.

Art. 29. As associadas ativas deveráo eleger e dar posse a seus Diretores e Conselheiros, no

mês de outubro, até o dia 31, dos anos ímpares, resolvendo, até esta data, quaisquer eventuais
impugnaçÕes ou questionamentos.

§ 'l'. A relaçáo nominal dos eleitos deverá ser enviada para a ABAV Nacional até 10 de
novembro, com designaçáo dos repÍesentantes no Conselho Nacional, na proporçáo do art..8",
deste Estatuto, a qual deverá ser feita, no mesmo prazo, também nos anos pares. Caso a

relaçáo náo seja enviada no prazo estipulado a associada ativa inadimplente só terá direito a um

representante, na pessoa de seu presidente.

§ 2'. Os Conselheiros designados para representar a" associadas ativas no Conselho Nacional
no prazo previsto no parágrafo anterior náo poderáo ser substituídos até a Íealizaçáo da reuniáo

seguinte, salvo por impedimento pessoal comunicado juntamente com a designação do
substituto.

Art- 30. A ABAV Nacional deverá observar o seguinte calendário nos anos ímpares: 
_ ,._...
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a) referendar a composiçáo do Conselho Nacional até 16 de novembro, enviando sua relaçáo

nominal completa para as associadas ativas;

b) convocar a reuniáo ordinária eleitoral com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data

de sua realizaçáo, nomeando a Comissáo Eleitoral composta por 3 (três) Conselheiros, que náo
poderão ser candidatos a cargo eletivo algum. í-

§1'. A providência referida na alínea "a", deste artigo, deverá ser adotada também nos anos
pares, no mesmo prazo.

§2o, A ABAV Nacional, observado o disposto no § 7." do artigo 13, poderá viabilizar a rcalizaçáo

de procedimento eleitoral por meio de sistema eletrÔnico de votaçáo, a ser regulamentado em

Edital próprio, através de ferramentas habilitadas e homologadas por órgáos competentes,

sendo que tal procedimento deverá respeitar as mesmas regras de transparência, publicidade e

isonomia já constantes do procedimento eleitoral.

Art. 31. Os pedidos de inscrição de chapas concorrentes à eleiçáo da Diretoria, do Conselho de

Etica, Conciliaçáo e Arbitragem, e do Conselho Fiscal deverão ser recebidos na sede da ABAV

Nacional âté 5 (cinco) dias úteis após a data da convocaçáo, contendo:

a) nomes dos candidatos para todos os cargos eletivos;

b) autorizaçáo escrita e assinada de cada um deles;

c) declaraçáo da respectiva associada ativa relativa ao cumprimento do art. 9o, deste estatuto.

§1". Cada candidato só poderá participar de uma única chapa, sendo inválida a candidatura da

mesma pessoa em mais de uma chapa, mesmo que a cargos distintos.

§2'. A Comissão Eteitoral referida na alÍnea "b", do artigo anterior, decidirá justificadamente sobre

os pedidos de inscrição de chapas até 2 (dois) dias Úteis apÓs o prazo para sua apresentaçáo,

comunicando quem as lidera, por meio eletrônico.

§3". A chapa cujo pedido de inscriçáo for indêferido por razóes formais terá 1 (um) dia Útil para

sanar a irregularidade.

§4'. A decisáo Íinal e irrecorrível da Comissáo Eleitoral sobre os pedidos de inscriçáo de chapas

ocorrerá até 1 (um) dia útil após o prazo do parágrafo anterior.

AÍt,32. A Comissáo Eleitoral instalará a reuniáo eleitoral e escolherá entre seus integrantes quem

dirigirá os trabalhos e as funçóes dos demais.

§í". Os integrantes do Conselho Nacional assinaráo lista de presença antes de entrarem no

recinto, por ordem alfabética da associada ativa que representem, podendo, em caso de náo

comparecimento, serem substltuídos por suplentes que constem da designaçáo por ela '

encaminhada.

§2'. Na presença dos integrantes titulares, os suplentes poderáo participar da reunião do

Conselho Nacional sem direito a maniÍestaçáo ou voto.
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Art. 33. Havendo uma única chapa concorrente, a Comissâo EleitoÍal poderá realizar a eleiçáo

mediante votaçáo por aclamaçáo, registrando eventuais maniÍestaçóes contrárias.

§1". Havendo mais de uma chapa concorrente, a eleiçáo será feita por votaçáo secreta, em

cédulas únicas contendo, em colunas paralelas definidas por sorteio, a relação de seus

integrantes. rÊ

§2o. No caso de chapas concorrentes, a Comissáo Eleitoral, na ordem de sorteio que realizará no

ato, abrirá a palavra aos candidatos a Presidente pelo tempo máximo de 5 (cinco) minutos para

cada.

Art. 34.A votaçáo, quando presencial, será iniciada após a maniÍestaçáo prevista no parágrafo

segundo do artigo anterior, com a chamada nominal dos presentes, pela ordem alfabética da

associada ativa que representem, para:

a) assinar lista de votaçáo;
b) receber cédula própria, previamente rubricada pela Comissáo Eleitoral;

c) votar, em cabine indevassável,
d) depositar o voto êm urna lacrada.

§ 1'. Encerrada a votaçáo, as chapas concorrentes poderáo indicar um integrante cada uma, para

acompanhar a apuraçáo.

§ 20. A apuraçáo será iniciada com a contagem dos votos depositados na urna e seu cotejo com o

número de Conselheiros que assinaram as listas de presença e de votaçáo.

§ 3', Na hipótese de diferença entre os números de presentes, votantes ou votos, confirmada em

recontagem, os votos seráo inutilizados, sem abertura ou apuração, e íeita nova e imediata

votaçáo.

Art. 35. Superada a fase de contagem dos votos, a Comissáo Eleitoral passará à apuraçáo de

cada um deles, lendo em voz alia para acompanhamento pelos presentes.

§1". Os votos em branco e nulos não seráo atribuídos a chapa alguma, sendo considerados nutos

os que contenham qualquer rasura, anotação, identificaçáo ou sinal.

§2'. Encerrada a apuração, a Comissáo Eleitoral informará a quantidade de votos em branco,

nulos e os atÍibuídos a cada chapa, proclamando o resultado.

§3". Em caso de empate, que persista em segundo pleito realizado após 30 (trinta) minutos, será
proclamada vencedora a chapa liderada por representante de associada afiliada com mais

tempo dê f:liaçáo a uma associaca ativa.

§4o. Proclamado o resultado, os Conselheiros ,"pr"a"nt"nt"a das chapas rubricarão todos os

votos, que permaneceÍáo por 90 (noventa) dias na.sedê da ABAV Nacional e a seguir

inutilizados.

§5'. A seguir, a reuniáo será suspensa pelo tempo necessário para a Comissão Eleitoral elaborar

e, junto com os Conselheiros representantes das chapas, assinar a ata da votaçáo. 
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Art.36. A chapa pÍoclamada eleita será imediatamente empossada, salvo nos casos em que seja
necessário respeitar o mandato da atual Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de
Ética, Conciliaçáo e Arbitragem, quando entáo, a chapa proclamada eleita terá sua posse no
primeiro dia útil seguinte ao encerramento do mandato até entáo vigente.

Art.37. Eventuais incidentes que ocorram na reuniáo eleitoral seráo resolvidos no ato pela

Comissáo Eleitoral, cabendo recurso imediato para os Conselheiros presentes, que decidiráo na
própria reunião, de modo irrecorrível.

CAPíTULo v[ - DrsPosrÇóES GERAts

Art. 38. As associadas e a ABAV Nacional náo respondem, sequer subsidiariamente, pelas
obrigações, umas das outras, de qualquer espécie.

Art.39. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.
Art.40. A ABAV Nacional realizará anualmente o Congresso Brasileiro de Agências de Viagens

e a Exposiçáo de Turismo, podendo, para tanto, contratar instalaçóes, equipamentos, materiais e
serviços de qualquer espécie, ocar espaços, conveniências e facilidades para expositores, e
ajustar patrocínios e "merchandising", mediante convênios, contratos ou instrumentos afins.

§1'. O resultado Ínanceiro líquido Íinal do Congresso Brasileiro de Agências de Viagens e

Exposição de Turismo será integralmente alocado na consecuçáo dos objetivos do Sistema
Federativo ABAV, definidos neste estatuto, na seguinte proporçáo:

a) 60% (sessenta por cento) para a ABAV Nacional;
b) 10% (dez por cento) paraolcCABAV;
c) 30% (trinta por cento) para associadas ativas, dos quais 60% (sessenta por cento)

igualitariamente a cada uma delas e 40% (quarenta por cento) na proporçáo de sua
representatividade no Conselho Nacional.

§2'. A ABAV Nacional poderá delegar atribuições às associadas ativas em cujas localidades
sejam realizados eventos de seu interesse, ressarcindo seus custos.

Art,41.4s associadas ativas terâo autonomia na sua orgaÀizaçáo interna e estatutária, segundo
suas peculiaridades, observadas as normas gerais previstas neste estatuto, em especial, as
rêlativas a:

a) Conselho Estadual, mandato da Diretoria, Comissão de Etica, Conciliação e Arbitragem,, e
processo eleitoral;

b) resoluçáo no âmbito do Sistema de Ética ABAV de eventuais litígios entre elas e suas Íliadas
ou entre estas, sem prejuízo do quêstionamento de suas decisóes.

§1o, As associadas ativas poderão apoiar, incentivar, realizar eventos de teÍceiros, inclusive com o ,í 
')

uso da marca ABAV, desde que comuniquem à ABAV Nacional, em até 5 dias uteis após o ,r' \4
recebimento da solicitaçáo de apoio. Recebida a comunicaçáo da Associada Ativa a ABAV ( I /
Nacional, que tem poder de veto, deverá se posicionar em até 3 dias, sob pena de aprovaçáo /
tácita.
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§2o. As associadas ativas que realizarem seus próprios eventos, feiras, workshops, congressos e
outros, só o poderão fazer, respertada a regra de ciência antecipada da ABAV Nacional e que
náo o realizem a menos de 50 d as antes da data de inicio do Congresso Brasileiro de Agências
de Viagens e a Exposiçáo de Turismo, e também após 30 dias depois da data de encerramento
dos mesmos eventos citados.

§3o. Assuntos que, comprovadamente se reÍiram a temas l§derais, bem como, sejam de interesse
de todo o Sistema Federativo ABAV, e que pretendam ser tratados, articulados e discutidos
pelas associadas ativas junto a fornecedores e órgãos relacionados, públicos ou privados,
deveráo respeitar e obedecer as orientações da ABAV Nacional, para tratativas e decisóes
conjuntas.

§4,' As associadas ativas deveráo apresentar relatório de prestaçáo de contas dos recursos
repassados pela ABAV Nacionãl até a data de 30 de junho de cada ano, referente ao periodo
fiscal do ano do anterior.

§5'. As associadas ativas que descumprirem o disposto neste artigo ficarão impedidas de
exercer os direitos previstos neste estatuto, inclusive o de ser reprêsentada no Conselho
Nacjonal, de receber a alocação de recursos prevista no art. 40, § 1", alínea "c", e de sediar
eventos promovidos pela ABAV Naclonal.

Art. 42.Atualmente, o Sistema Federativo ABAV é composto pela ABAV Nacional e pelas
seguintes Associaçóes Estaduais e do Distrito Federal: ABAV-AC, ABAV-AL, ABAV-AIVI, ABAV-
AP, ABAV-BA, ABAV.CE, ABAV-DF, ABAV-ES, ABAV-GO ABAV-MA, ABAV-IV]G, ABAV-IVIS,
ABAV-MT, ABAV.PA, ABAV-PB, ABAV-PE, ABAV-PR, ABAV-PI, ABAV.RJ, ABAV-RN, ABAV-
RO, ABAV-RR, ABAV-RS, ABAV-SC, ABAV-SE, ABAV-SP, ABAV-TO.

§1o. Poderáo ser constituídas novas Associaçóes integrantes do Sistema Federativo ABAV em
unidades da federação que venham a ser criadas, desde que comprovada a intenÇáo de fluaÇão
de, no mínimo, 10 (dez) agências de turismo legalmente constituídas e em funcionamento, e
após prévia aprovaçáo pelo Qonselho de Presidentes da ABAV Nacional.

§2o. Da mesma forma, poderão ser admitidas associaçóes na forma de filiais, delegacias e
regionais, de uma associada ativa, desde que aprovada por esta e pela Diretoria Executiva da
ABAV Nacional.

§3". O desligamento de uma associada ativa, face ao objetivo permanente de preservação do
caráter de representatividade nacional do Sistema Federativo ABAV, somente poderá efetivar-
se após cumprimento das seguintes condiÇóes:

a) prévia apresentaçáo ao Conselho Nacional de pedido escrito, .iustificado e assinado por todos
os Diretores da solicitante;

b) aprovaçáo por decisão da maloria absoluta das Agências de Turismo filiadas, em Assembleia
Geral Extraordinária especialmente convocada para esse.Íim e regularmente realizada; e

c) liquidagáo integral de eventuais pendências financeiras que a solicitante tenha com a ABAV
Nacional.

d) no caso da comprovada jnexistência do número mínimo de 10 (dez) agências de turismo
legalmente constituídas e em funcionamento, como associadas Íiliadas, caso em que o
desligamento será proposto pela Diretoria Executiva da ABAV Nacional ao Conselho Nacional da
êntidâde. _-,.i..1,.- ..
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AÉ. 43. Os prazos previstos neste Estatuto começarão a ser contados a partir do primeiro dia
seguinte ao de inicio, e terminaráo no dia final ou no primeiro dia útil seguinte, se recair
sábado, domingo ou feriado nacional.

útil
em

Art.44. Os casos omissos neste Estatuto
referendum" do Conselho de Presidentes.

serão dirimidos pela Diretoria Executiva "ad

§ único. Não peÍderão eficácia os atos praticados pela Diretoria Executiva que dependam e não
sejam reÍerendados, por omissáo, pelo Conselho dê Presidentes.

Art.45. As disposiçÕes deste estatuto entraráo em vigor:

a) para as associadas ativas, na data de sua aprovagão pelo Conselho Nacional.

b) para terceiros, após seu arquivamento no regular e competente Cartório de Registro Civil de
Pessoa Jurídica de São Paulo.

cApiTULo vlt -- DtspostçoES TRANStTóRtAS

Art. 46'. As associadas ativas deverão aprovar a adaptação, se necessária e existente, de seus
estatutos sociais ao presente estatuto até 30 de junho de 2015.

§ único. O não cumprimento dos prazos referidos neste artigo implicará suspensão automática
dos direitos das associadas ativas previstos neste estatuto, incluindo o de representaçáo no
Conselho Nacional, o de voto e o de alocaçáo financeira previsto no art. 40, § 1o, alínea "c".

Art. 47. Consideradas as alteraçÕes corretivas dos períodos para o processo eleitoral de 2015, o
mandato dos atuais membros nos cargos das associadas ativas se encerrará na data da posse
dos novos membros, elejtos em 20'15, e o mandato dos atuais membros nos cargos da ABAV
Nacional se encerrará na data da posse dos novos membros, para os mesmos cargos eleitos em
2015.

Advogado: Marceló MaÍcos de
oAB/SP 179.168
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