
REGULAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AJUDA MÚTUA DOS 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO ESTADO DO PARÁ 

 

 

1 – APRESENTAÇÃO 

 

DADOS DA SOCIETARE 

 

           A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO ESTADO DO PARÁ – 

SOCIETARE –, sociedade civil, sem fins lucrativos, estabelecida na sede administrativa, Travessa 

Perebebuí, nº 1442, Pedreira, CEP 66.083-774, inscrita no CNPJ sob o nº 15.788.898/0001-81, regida em 

consonância com seu Estatuto, vem expor suas finalidades e descrever os serviços oferecidos aos seus 

associados, através deste regulamento. 

 

O Regulamento da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO ESTADO DO 

PARÁ – SOCIETARE – foi criado pela Diretoria Executiva e aprovado em Assembleia Geral, com a 

finalidade de proporcionar aos seus associados o ressarcimento de prejuízos ocorridos em seus veículos 

causados por roubo, furto, colisão e incêndio (PPA* - Programa de Proteção Automotiva), através do 

sistema cooperativista de rateio. Dessa forma, todos os associados arcam com o dano sofrido por qualquer 

associado, visando sempre à integração sócio-comunitária dos participantes. Além do PPA* (Programa 

de Proteção Automotiva), a SOCIETARE busca, por meio de parcerias, outros benefícios para seus 

associados como: Assistência 24 horas, Assistência ao Veículo de Terceiro, Proteção de Vidros, 

Rastreador Veicular, Carro Reserva, etc. 

 

A SOCIETARE é uma sociedade civil sem fins lucrativos ou político-partidário e religioso, com 

duração por prazo indeterminado e ilimitado número de associados. Tem personalidade jurídica distinta 

da dos seus associados, não respondendo estes pelas obrigações assumidas por aquela. É dotada de 

personalidade jurídica, constituída na forma de associação, conforme estabelecido no Código Civil 

Brasileiro, art. 53, ou seja, uma união de pessoas com fins comuns, de acordo com o art. 1º de seu 

Estatuto, não devendo ser confundida em nenhuma hipótese com sociedades empresariais 

mercantis. Sendo a prática do associativismo amparada pela CRFB (CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988) no artigo 5º incisos XVII – é plena a liberdade 

de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; XVIII – a criação de associações e, na 

forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento; XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 

suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; XX – ninguém 

poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; XXI – as entidades associativas, quando 

expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.  

 

Nos termos do que dispõe o Estatuto da SOCIETARE, a Diretoria Executiva torna público o 

presente Regulamento, que está fundamentado em seu Estatuto e na Legislação Vigente, cujas normas 

devem ser acatadas por todos os associados, principalmente quanto ao pagamento das mensalidades e do 

valor devido a título de rateio para o ressarcimento de prejuízos ocorridos nos veículos dos associados, 

além de cumprir as demais obrigações estabelecidas no estatuto social, sob pena de serem excluídos do 

programa, conforme disposto neste regulamento. 

 

IMPORTANTE 

 

PPA*: A SOCIETARE fará o ressarcimento (rateio) de danos ocorridos nos veículos de seus 

associados até o limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O valor do ressarcimento 

aumentará de acordo com o número de associados ativos. 

 

Assistência ao Veículo de Terceiro: R$ 5.000,00 

 

2 - DOS OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO 

 

2.1 – Nos termos do art. 42 do Estatuto Social da SOCIETARE – ASSOCIAÇÃO DOS 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO ESTADO DO PARÁ –, temos o prazer de editar o presente 

regulamento, que estabelecerá as normas a serem cumpridas por todos os associados e todos os órgãos da 

SOCIETARE, buscando sempre alcançar seus fins institucionais. 



 

Atenção: são imprescindíveis a leitura e a compreensão deste Regulamento, visto que, para usufruir dos 

benefícios oferecidos pela associação, é necessário o cumprimento de todas as regras determinadas por 

ele. 

 

2.2 – A SOCIETARE é dotada de personalidade jurídica, constituída na forma de associação, conforme 

estabelecido no Código Civil Brasileiro, art. 53, ou seja, uma união de pessoas com fins comuns, de 

acordo com o art. 1º de seu Estatuto, não devendo ser confundida em nenhuma hipótese com sociedades 

empresariais mercantis. 

2.3 – A SOCIETARE tem como objetivo reunir pessoas para se beneficiarem da prática do 

associativismo, através da repartição entre os associados de eventuais prejuízos materiais ocorridos em 

seus veículos que forem causados por roubo, furto, colisão e incêndio (PPA); além do PPA, a associação 

oferece, em caráter opcional, Assistência 24 horas (reboque e chaveiro), Assistência ao Veículo de 

Terceiro, Proteção de Vidros (para-brisa, vidros laterais, vidro traseiro, faróis, lanternas e vidros dos 

retrovisores), Rastreador Veicular e Carro Reserva, de acordo com as normas estabelecidas neste 

regulamento. 

 

2.4 – A SOCIETARE busca, por meio de parcerias, oferecer benefícios nas áreas não abrangidas pela 

cobertura dos associados, como descontos em peças, serviços mecânicos, educação no trânsito, etc. 

 

3 – DOS ASSOCIADOS 

 

3.1 – Para se tornar associado, o pretendente deverá preencher a proposta de filiação da associação, 

acompanhada da cópia dos seguintes documentos: 

 

3.1.1 – Carteira Nacional de Habilitação; 

3.1.2 – CRLV ou CRV do veículo a ser cadastrado; 

3.1.3 – Nota Fiscal do revendedor ou fabricante, para veículos novos (“0” km); 

3.1.4 – Comprovante de Residência; 

3.1.5 – Indicação de um sócio ativo da associação; 

3.1.6 – Contrato social ou Estatuto social, caso o veículo esteja em nome de pessoa jurídica. 

 

3.2 – Caso o associado utilize o benefício de repartição de prejuízos materiais conferido pela associação 

(PPA), sua desassociação ficará condicionada à quitação de todas as suas obrigações junto à associação. A 

partir do recebimento da indenização, o associado deverá permanecer no RATEIO da associação por um 

período de 90 (noventa) dias e, em nenhuma hipótese, terá direito ao ressarcimento de valores quando de 

sua saída da associação. 

 

Parágrafo primeiro: na hipótese da divisão dos prejuízos ocasionados por colisão ou por incêndio 

ou por roubo ou furto, o proprietário do veículo deverá contribuir com os custos decorrentes com 

uma cota de participação cujo valor é de 3% (três por cento) do valor de seu veículo, não podendo 

ser inferior a R$ 800,00 (oitocentos reais), e caso acione a associação, novamente, em um período de 

doze meses, deverá contribuir com duas cotas de participação e assim sucessivamente, podendo 

ainda o associado ser excluído COMPULSORIAMENTE dos benefícios conferidos pela 

SOCIETARE a critério da Diretoria Executiva em qualquer tempo, se esta entender que aquele está 

causando prejuízos excessivos aos outros associados. 

 

Parágrafo segundo: caso o veículo seja do grupo B (veículos de aluguel, táxis, veículos de aplicativos 

de mobilidade urbana, utilitários, comerciais, Pessoa Jurídica, Autoescola e Veículos acima de R$ 

60.000,00) a cota de participação será de 4% (quatro por cento) do valor de seu veículo, não 

podendo ser inferior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 

 

3.3 – Caso o veículo seja vendido, o associado deve informar imediatamente à SOCIETARE para que 

sejam feitas as devidas mudanças. Se o associado repassar o veículo para terceiros e não informar à 

associação, o veículo não terá direito à cobertura no caso de algum evento, mesmo que não tenha sido 

feita a transferência legal do veículo. 

 

3.4 – Será cobrado de todos os associados, mensalmente, através de boleto bancário ou outra forma que 

venha a ser estabelecida pela Diretoria Executiva, uma mensalidade por veículo cadastrado, com 

vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, a título de despesas administrativas e demais custos da 



associação relativos à sua manutenção, tendo como referência o valor indicado na cláusula 3.4.1. 

 

Parágrafo único: o associado que atrasar o pagamento de suas obrigações por 05 (cinco) dias ficará 

inativo, com isso, seu veículo não poderá usufruir de nenhum benefício da associação. 

 

3.4.1 – Tabela de Taxa Administrativa: 

 

Grupo A: Veículos Particulares/Passeio. 

Taxa Administrativa R$ 40,00 

 

Grupo B: Veículos de aluguel, táxis, veículos de aplicativo de mobilidade 

urbana, utilitários, comerciais, Pessoa Jurídica, Autoescola e Veículos acima de 

R$ 60.000,00. 

Taxa Administrativa R$ 40,00 

 

Grupo C: Motos Particulares/Passeio. 

Taxa Administrativa R$ 40,00 

 

Grupo D: Motos de aluguel, moto táxi, comerciais, pessoa jurídica, Autoescola. 

Taxa Administrativa R$ 40,00 

 

3.4.2 – Os valores citados na CLÁUSULA 3.4.1 serão livremente administrados pela Diretoria Executiva 

da associação, aplicando os referidos recursos no pagamento das despesas administrativas, das verbas a 

título de ajuda de custo, incluindo o trabalho intelectual para o bom desempenho e andamento da 

entidade. De acordo com o Estatuto Social, os valores relativos ao rateio dos eventuais prejuízos, citados 

na CLÁUSULA 2.3, serão cobrados mensalmente junto com a taxa de administração citada na 

CLÁUSULA 3.4.1 que terá vencimento todo dia 10 (dez) do mês subsequente, conforme CLÁUSULA 

8.4.1. Em caso de inadimplência, o veículo cadastrado não poderá desfrutar das vantagens oferecidas pela 

associação. 

 

3.5 – A exclusão do corpo associativo obedecerá ao disposto no art. 14 do estatuto social da associação, 

cabendo a decisão à Diretoria Executiva, sempre garantindo a ampla defesa ao associado. 

 

3.6 – Todo associado deverá contribuir com uma taxa única de adesão e inspeção, não tendo direito a 

ressarcimento em caso de desligamento da associação. A condição de pagamento será à vista e paga no 

ato da adesão. 

 

4 – CANCELAMENTO / DISSOCIAÇÃO 

 

4.1 – O associado que desejar se desligar da associação deverá comparecer à sede da associação, 

preencher o TERMO DE CANCELAMENTO e devolver o kit do associado. Em hipótese alguma será 

admitido o cancelamento por telefone, fax ou e-mail. Caso o associado tenha débitos com a associação, 

deverá, em primeiro lugar, quitá-los para então realizar o cancelamento. 

 

4.2 – No caso de venda do veículo cadastrado, o associado deverá solicitar e assinar imediatamente o 

TERMO DE CANCELAMENTO ou realizar a troca do veículo cadastrado. Não havendo o 

cancelamento (ou a troca), o associado fica responsável pelo pagamento das mensalidades até a assinatura 

do termo de cancelamento, ressaltando-se que em hipótese alguma o comprador terá qualquer cobertura 

da associação.  

 

4.3 – O associado excluído deverá honrar o pagamento do boleto em aberto, uma vez que o boleto é 

gerado através da soma dos gastos pretéritos, isto é, todos os gastos previstos neste regulamento são 

somados, como forma de rateio, do dia 20 (vinte) do mês anterior ao dia 20 (vinte) do mês vigente, 

resultando no boleto com vencimento para o dia 10 (dez) do mês posterior. 

 

4.4 – Em nenhuma hipótese, o associado terá qualquer direito a ressarcimento de valores já pagos caso 

solicite o desligamento da associação, visto que usufruiu dos benefícios e os teve a sua inteira disposição 

durante o período em que permaneceu associado. 



 

4.5 – O associado que assinar o termo de cancelamento e possuir rastreador veicular deverá ficar à 

disposição da associação para a retirada do equipamento. 

 

Parágrafo único: o rastreador veicular é adquirido junto à empresa terceirizada que o instalou através de 

um Contrato de Comodato, portanto, o valor pago na adesão é referente ao serviço de instalação e não à 

aquisição do equipamento. 

 

5 - DOS VEÍCULOS, OBJETO DOS BENEFÍCIOS DA SOCIETARE 

 

5.1 – O veículo, objeto da proteção referida na CLÁUSULA 2.3, deverá ser previamente cadastrado na 

associação através de uma proposta de filiação e de uma vistoria prévia, arquivando-se fotos do veículo e 

de todos os documentos exigidos na CLÁUSULA 3.1. 

 

5.2 – O valor máximo do veículo cadastrado na SOCIETARE ficará sob a responsabilidade da Diretoria 

Executiva e respeitando a tabela dos não aceitos. 

 

5.3 – A data de fabricação máxima para o cadastro dos veículos ficará sob a responsabilidade da Diretoria 

Executiva da SOCIETARE, não podendo ser superior a 30 (trinta) anos. 

 

Parágrafo único: se o ano/modelo do veículo for diferente do ano/fabricação, o valor será determinado 

pelo ano/modelo do veículo. 

 

5.4 – Em caso de acidente com algum veículo cadastrado, a associação terá até 45 (quarenta e cinco) 

dias para ratear o prejuízo entre os associados e até 60 (sessenta) dias para realizar o ressarcimento 

correspondente, SALVO em casos que necessitem de sindicância. 

 

5.5 – Em caso de destruição parcial do veículo em razão de acidente, o conserto será realizado o mais 

rápido possível, depois de realizado o orçamento, a regulagem do acidente e autorizado o reparo pela 

diretoria da entidade mediante documento escrito. 

 

5.6 – Em caso de roubo ou furto, será feita uma investigação e também uma sindicância pelo período 

de, no mínimo, 15 (quinze) dias a fim de confirmar a veracidade do ocorrido. Depois de confirmado 

o fato dentro dos parâmetros legais, a associação indenizará em até 45 (quarenta e cinco) dias o associado. 

 

5.7 – A associação não faz, na vistoria prévia, nenhuma avaliação do valor de mercado do veículo. 

 

Parágrafo único: o valor do veículo para efeito de ressarcimento terá como base o valor constante na 

TABELA FIPE do dia da indenização. 

 

5.8 – É obrigatória a participação dos associados nos benefícios da associação comum a todos, aprovados 

pela Diretoria Executiva. Não podendo o associado opor-se a participar. 

 

5.9 – Em caso de roubo ou furto ocorrido com qualquer motocicleta cadastrada e o veículo não seja 

recuperado, a Associação indenizará 60% (Sessenta por cento) do valor do bem. 

 

5.10 – Os eventos ocorridos com qualquer táxi ou veículo de aplicativo de mobilidade urbana da 

associação só serão ressarcidos se o condutor do veículo, no momento do evento, for o próprio 

associado. 

 

6 – DOS VEÍCULOS QUE NÃO GOZARÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO 

6.1 – Não serão cadastrados os veículos que apresentarem as seguintes características: 

 

6.1.1 – Veículos de competição (alto desempenho); 

6.1.2 – Veículos com registro de furto/roubo e busca e apreensão; 

6.1.3 – Veículos com numeração de motor ou chassi raspada, ilegível, adulterada ou ausente; 

6.1.4 – Veículos OFF ROAD (utilizado para trilha); 

6.1.5 – Veículos restritos após a vistoria, de acordo com a Tabela de Parâmetros para Aceitação da 

associação. 

 



7 – ACEITAÇÃO E VIGÊNCIA DE PROTEÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) 

 

7.1 – O veículo alterado de sua forma original, após a saída da fábrica, será coberto apenas nos itens de 

fábrica, obedecendo ao preço de mercado. 

 

7.2 – A cobertura da proteção do veículo cadastrado terá início após a vistoria prévia, respeitando o 

Parágrafo Único desta cláusula. 

 

Parágrafo Único – A vistoria será realizada somente após o pagamento da Taxa Única de Adesão. 

Portanto, torna-se indispensável a apresentação da 2ª via quitada no ato da vistoria. Caso o veículo seja 

restringido após a vistoria, por estar em desacordo com os parâmetros de inspeção, NÃO fará parte da 

associação. Sendo assim, NÃO terá direito aos benefícios da associação. Nesse caso específico, a Taxa 

Única de Adesão será reembolsada ao associado, descontada a taxa de vistoria. 

 

7.3 – A associação, através de sua Diretoria Executiva, resguarda-se o direito de deferir ou indeferir 

qualquer veículo, sendo o proprietário associado ou não. 

 

7.4 – Em qualquer hipótese, poderá a Diretoria Executiva solicitar a exclusão de qualquer 

associado, quando julgar que este não age em favor dos interesses da associação. 

 

Parágrafo único: A Proposta de Filiação poderá ser recusada em até 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data do seu recebimento. Os motivos da eventual recusa ficarão de posse da Diretoria Executiva da 

associação e poderão, a qualquer tempo, ser mostrados ao antigo associado, caso solicite por escrito. Os 

valores eventualmente pagos serão devolvidos, sendo descontados apenas os serviços prestados por 

terceiros durante o período. 

 

8 – DA REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS NOS VEÍCULOS 

 

8.1 – Dos prejuízos que serão repartidos entre os associados: 

 

8.1.1 – Acidentes ocorridos com o veículo como: colisão com outro veículo automotor, capotamento, 

queda, acidente durante transporte por meio apropriado (exceto queda de objetos externos sobre o 

veículo), granizo (somente para veículos em movimento) e submersão por inundação ou alagamento de 

água doce (somente para veículos em movimento). Os pneus e câmaras de ar estão cobertos, desde que 

não afetados isoladamente nas circunstâncias descritas acima; 

8.1.2 – Incêndio, somente no caso de colisão com outro veículo; 

8.1.3 – Roubo ou furto (exceto motocicletas); 

8.1.4 – A franquia dos associados que possuírem seu veículo cadastrado em qualquer empresa de seguros. 

8.1.5 – O ressarcimento dos prejuízos supracitados será feito pelo rateio do valor correspondente entre os 

associados, obedecendo ao índice de rateio do veículo, especificado na cláusula 9.8; 

8.1.6 – Qualquer indenização somente será paga mediante apresentação dos documentos requeridos pela 

associação, constantes na CLÁUSULA 11; 

8.1.7 – Caberá à Diretoria Executiva a escolha de indenizar o associado pelo prejuízo ou promover o 

reparo do veículo, sempre observando o melhor interesse econômico à Associação; 

8.1.8 – Quando o veículo sofrer danos materiais, o ressarcimento será calculado com base nos custos das 

partes, peças e materiais a substituir, bem como na mão-de-obra necessária para a reparação ou 

substituição. A associação providenciará o conserto do automóvel danificado em oficina previamente 

credenciada, contra recibo ou nota fiscal do serviço. 

 

Parágrafo único: o associado deverá realizar o pagamento da mensalidade durante todo o período em 

que o veículo permanecer na oficina, sob pena de se tornar inativo, sujeito, então, a cobranças, e, caso 

permaneça inadimplente estará sujeito a sofrer Ação Judicial de Cobrança que será realizada através de 

Escritório Jurídico. 

 

8.1.9 – O prazo para liberação dos serviços na oficina é de 7 (sete) dias úteis a contar da data de 

entrega dos documentos exigidos na associação. 

8.1.10 – A reparação dos danos será feita com a reposição de peças de confiabilidade e procedência, 

desde que não comprometam a segurança e a utilização do veículo. 

8.1.11 – O reparo do veículo do associado deverá ser feito em oficina credenciada. Caso o associado 

deseje que o reparo seja realizado em oficina de sua indicação, tanto o associado quanto a oficina deverão 



estar de acordo com os seguintes itens: 

 

a) Caso o reparo na oficina não seja conforme o esperado, a associação estará isenta de 

qualquer responsabilidade; 

b) Após o reparo, o veículo terá que realizar nova vistoria para poder gozar novamente dos 

benefícios da associação; 

c) A oficina terá de faturar os serviços prestados à associação de acordo com o vencimento 

do rateio, sendo que o pagamento será agendado todo dia 25 (vinte e cinco) de cada mês 

com vencimento para 30 (trinta) dias após o fechamento; 

d) O serviço somente será realizado mediante vistoria realizada pela associação. Esta 

vistoria fará a regulagem do serviço e o valor de horas trabalhadas. A condução dos 

serviços deverá obedecer à tabela específica. 

 

8.1.12 – No caso de roubo ou furto (exceto motocicletas), o associado só terá direito ao ressarcimento 

após apresentar o CRV (Recibo de compra e venda) do veículo devidamente preenchido, em favor da 

SOCIETARE, assinado e com firma reconhecida. 

8.1.13 – Na hipótese de ressarcimento por roubo ou furto em que o veículo seja recuperado e precise de 

reparos, será realizada a devolução do numerário, deduzido o prejuízo do associado. 

8.1.14 – No caso de reparos ou de substituição de peças, os materiais remanescentes (peças ou veículos 

danificados) pertencerão à associação, que poderá vendê-los para diminuir o valor a ser repassado para 

seus associados. 

8.1.15 – O serviço de reboque é disponibilizado para o caso de colisão que impossibilite o 

deslocamento do veículo. Nesse caso, o reboque do veículo será disponibilizado desde que o 

associado o solicite à Central de Assistência 24 Horas, através dos telefones: 

 

98733-8482 (Oi)   98220-7691 (Tim)   99272-7598 (Vivo) 

 

8.2 – Dos prejuízos que NÃO serão repartidos entre os Associados: 

 

8.2.1 – Não estão cobertos, mesmo que fazendo parte do veículo no momento da vistoria, acessórios 

como: equipamentos de som, imagem (DVD, tela LCD, minitelevisor etc), extintor, estepe, macaco, 

triângulo, chave de roda e recolocação de ”Air-Bag”; 

8.2.2 – Roubo ou Furto de motocicleta; 

8.2.2 – Roubo ou Furto de qualquer veículo cadastrado que não tenha o equipamento rastreador instalado; 

8.2.3 – Incêndio criminal ou durante abastecimento de combustíveis; 

8.2.4 – Responsabilidade civil facultativa, danos materiais, pessoais, corporais e morais a terceiros e aos 

ocupantes dos veículos; 

8.2.5 – Eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor, como dirigir sem possuir carteira 

de habilitação ou estar com a mesma suspensa ou vencida, ou ainda, não ter habilitação adequada 

conforme a categoria do veículo; veículo com o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo) atrasado; realizar manobras perigosas, salvo em casos de extrema necessidade; utilização 

inadequada do veículo com relação à lotação de passageiros, à dimensão, ao peso e ao acondicionamento 

da carga transportada ocasionada pelo associado, seus prepostos, representantes ou empregados; 

8.2.6 – Colidir ou se envolver em colisão estando embriagado, se comprovado em boletim de 

ocorrência ou através de sindicância da associação; 

 

Parágrafo único: o associado deverá realizar o teste do etilômetro no período máximo de até 4 (quatro) 

horas após o evento, realizado por autoridade competente ou funcionário da associação, cujo resultado 

fará parte da sindicância da associação. Caso o associado se recuse a fazer o teste ou não seja encontrado 

nesse período, a associação não fará o ressarcimento do evento. 

 

8.2.7 – Desgaste natural ou pelo uso, deterioração gradativa e vício próprio, defeito de fabricação, defeito 

mecânico, defeito da instalação elétrica do veículo, vibrações, corrosão, ferrugem, umidade e exposição 

ao sol e/ou chuva; 

8.2.8 – Quaisquer atos de hostilidade ou guerra, tumultos, motins, comoção civil, sabotagem e 

vandalismo; 

8.2.9 – Radiação de qualquer tipo; 

8.2.10 – Poluição, contaminação e vazamento; 

8.2.11 – Furacões, ciclones, terremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões ou fenômenos da 

natureza; 



8.2.12 – Atos de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos cobertos; 

8.2.13 – Negligência do associado, arrendatário ou cessionário na utilização do veículo, assim como na 

não adoção de todos os meios razoáveis para salvá-lo e preservá-lo durante ou após a ocorrência de 

qualquer acidente; 

8.2.14 – Atos praticados em estado de insanidade mental e/ou sob o efeito de bebidas alcoólicas e/ou 

entorpecentes; 

8.2.15 – Lucros cessantes e danos emergentes relacionados direta ou indiretamente da paralisação 

do veículo do associado, mesmo quando em consequência de risco pela proteção do(s) veículo(s); 

8.2.16 – Perdas ou danos ocorridos quando em trânsito por estradas ou caminhos impedidos, não abertos 

ao tráfego ou de areias fofas ou movediças; 

8.2.17 – Danos causados à carga transportada; 

8.2.18 – Danos sofridos por pessoas transportadas ou não; 

8.2.19 – Danos ocorridos com o veículo do associado fora do território nacional; 

8.2.20 – Perdas e danos ocorridos durante a participação do veículo em competições, apostas, provas de 

velocidade, inclusive treinos preparatórios; 

8.2.21 – Multas impostas aos associados e despesas de qualquer natureza relativas a ações e processos 

criminais; 

8.2.22 – As avarias que forem previamente constatadas e relacionadas na vistoria prévia do veículo; 

8.2.23 – Reparos de avarias no veículo cadastrado sem a autorização da associação; 

8.2.24 – Os acessórios e/ou alterações da forma original que fizerem parte do veículo; 

8.2.25 – Danos causados por guerra, revolução e ocorrências semelhantes, ou seja, contingências que 

atinjam de forma maciça a população local, regional ou nacional. 

8.2.26 – Veículos rebaixados, com molas cortadas ou qualquer outra alteração na estrutura original do 

veículo; 

8.2.27 – Veículos cujos pneus estejam com os sulcos e/ou raios de aderência alinhados com a marca de 

referência TWI (marca indicadora de desgaste do pneu); 

8.2.28 – Ato reconhecidamente perigoso que não seja motivado por necessidade justificada; 

8.2.29 – Veículos que em seus documentos ou depoimentos seja comprovado algum tipo de fraude ou uso 

de má fé que possa trazer prejuízo à associação ou a seus associados. 

8.2.30 – Roubo ou furto de veículo que esteja cadastrado em qualquer empresa de seguros. 

8.2.31 – Não serão pagas, pela associação ou divididas pelos associados, despesas ocorridas de translatos 

ou remoção dos associados e/ou passageiros, assim como hospedagem ou instalação; 

8.2.32 – Danos ocorridos aos vidros dos veículos decorrentes de impacto direto de objetos, seja em 

trânsito ou em estacionamento, salvo se houver contratação do serviço de Proteção de Vidros, nos 

seguintes termos: 

 

Parágrafo Primeiro: em consequência de danos isolados, é garantido ao associado, o reparo ou a 

reposição do para-brisas, vidros laterais, vidro traseiro, vidro do retrovisor externo, faróis e lanternas. 

 

Parágrafo Segundo: o prestador de serviços irá avaliar o dano do vidro, para decidir se ele deverá ser 

reparado ou trocado; em caso de danos em peças adaptadas, serão colocadas peças com as mesmas 

especificações técnicas das originais de fábrica; as peças substituídas não estão condicionadas à existência 

da logomarca do fabricante do veículo. 

 

Parágrafo Terceiro: este serviço não se aplica para tetos solares, vidros blindados, retrovisor interno, 

componentes eletro-eletrônicos dos retrovisores, reposição de película protetora, mecanismos manuais, 

máquina de vidro elétrica/manual, lanternas laterais, faróis auxiliares (milha) ou neblina (dianteiro e 

traseiro), break-lights, faróis de xenônio ou similares, roubo ou furto exclusivo dos faróis, lanternas ou 

retrovisores. 

 

Parágrafo Quarto: este serviço se restringe a uma ocorrência a cada 12 (doze) meses para cada vidro. 

 

8.2.33 – Despesas decorrentes de qualquer tipo de remoção ou deslocamento do veículo danificado 

(reboque), salvo se houver contratação do serviço de Assistência 24 Horas, nos seguintes termos: 

 

Parágrafo Primeiro: na ocorrência de acidente, incêndio, roubo, furto ou pane mecânica/elétrica que 

impossibilite o deslocamento do veículo, a Central de Assistência 24 Horas fornecerá o serviço de 

reboque ao associado para que o veículo seja levado até a oficina ou para outro local indicado pelo 

associado, desde que não ultrapasse o limite de 200 Km contados a partir da base da empresa prestadora 

do serviço. 



 

Parágrafo Segundo: o associado responsabilizar-se-á pela remoção de eventual carga transportada no 

veículo antes do envio do reboque. 

 

Parágrafo Terceiro:  não estão previstos neste serviço os custos com equipamentos especiais (Munk, 

Guindaste, etc.) para o resgate do veículo. 

 

Parágrafo Quarto: este serviço não se estende ao terceiro envolvido no acidente, mesmo que o motorista 

associado reconheça a sua responsabilidade.  

 

Parágrafo Quinto: este serviço se restringe a uma ocorrência por mês. 

 

Parágrafo Sexto: em caso de perda, roubo, furto ou quebra da chave na fechadura, bem como 

fechamento do veículo com a chave dentro e o associado não puder se locomover com o veículo, a central 

de Assistência 24 Horas enviará um chaveiro até o veículo para que, sempre que tecnicamente possível, 

seja realizada a abertura da porta. 

 

Parágrafo Sétimo: o serviço de chaveiro está disponível apenas em Belém, Icoaraci, Ananindeua e 

Marituba. 

 

Parágrafo Oitavo: todas as despesas, tais como, mão-de-obra, câmara, bicos, colas, combustíveis, peças 

para a confecção de chaves, troca e conserto de fechadura e ignição, etc. serão de responsabilidade do 

associado. 

 

8.2.34 – Não será paga, pela associação ou dividida pelos associados, despesa realizada com aluguel de 

veículos, salvo se houver contratação do serviço de Carro Reserva, nos seguintes termos: 

 

Parágrafo Primeiro: o associado terá direito ao carro reserva (carro popular), em caso de acidente que 

utilize o PPA (PROGRAMA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA) da associação, a partir do momento que o 

veículo entrar na oficina para os devidos reparos. Sendo que os procedimentos para o aluguel do veículo 

serão realizados pelo próprio associado, o qual seguirá as regras da empresa prestadora do serviço. 

 

Parágrafo Segundo: a devolução do carro reserva está condicionada ao término do serviço no veículo do 

associado, não podendo ser superior a 7 (sete) diárias. 

 

8.2.35 – Não serão repartidos entre os associados quaisquer eventos ou prejuízos que não sejam 

decorrentes de roubo, furto, colisão e incêndio; gastos extraordinários, rastreamento de veículos, 

assistência ao veículo de terceiro e benefícios. 

 

Parágrafo Único: A SOCIETARE reserva-se o direito de contratar investigação especializada, quando 

lhe convier, para levantamento de irregularidades quanto à veracidade dos fatos; 

 

 

8.3 – Das condições para utilização dos benefícios oferecidos pela associação: 

 

8.3.1 – Para usufruir dos benefícios oferecidos pela associação, o associado deverá estar rigorosamente 

em dia com todas as suas obrigações, principalmente quanto ao pagamento das mensalidades e do valor 

devido a título de rateio, além de cumprir as demais obrigações estabelecidas neste regulamento e no 

estatuto social. 

 

8.4 – Do pagamento e da regularização de inadimplentes: 

 

8.4.1 – O valor do rateio será apurado até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês e enviado juntamente 

com a taxa administrativa estabelecida no item 3.4.1 para o associado realizar o pagamento até o dia 10 

(dez) do mês subsequente, podendo ser pago até 5 (cinco) dias após o vencimento (após esse prazo, o 

associado inadimplente estará descoberto de todas as proteções e benefícios). Dessa forma, o 

associado estará contribuindo com sua cota parte para o perfeito funcionamento da associação. 

Caso não receba o boleto até o nono dia de cada mês, o associado deverá retirá-lo em uma das nossas 

unidades de atendimento ou emiti-lo na internet através do site www.societare.org.br, seguindo os 

seguintes passos: clicar no ícone “2ª via”, marcar CPF ou CNPJ, preencher o campo com o seu CPF ou 

http://www.societare.org.br/


CNPJ e clicar em “Buscar”. Depois imprima e pague o seu boleto. Evite ficar desprotegido, pague suas 

mensalidades em dia!!! 

 

Parágrafo único: o pagamento das mensalidades será através de cobrança bancária, portanto, os 

consultores credenciados não estão autorizados a receber nenhuma importância (salvo o pagamento da 

adesão); assim como emitir recibos e firmar contratos de qualquer espécie com pessoa física ou jurídica. 

Somente o farão quando autorizados pela Diretoria Executiva. 

8.4.2 – O associado deverá honrar com o pagamento dos boletos em aberto, uma vez que o boleto é 

gerado através da soma dos gastos pretéritos, isto é, todos os gastos previstos neste regulamento são 

somados e rateados entre os associados do dia 20 (vinte) do mês anterior ao dia 20 (vinte) do mês vigente, 

resultando no boleto com vencimento para o dia 10 (dez) do mês posterior. 

8.4.3 – O associado perderá o direito a qualquer proteção e benefícios (inativo) por todo o período em que 

permanecer inadimplente, e permanecerá nessa situação até a sua efetiva regularização, conforme 

CLÁUSULA 8.4.2. 

8.4.4 – Caso o associado atrase o pagamento de seu boleto por mais de 5 (cinco) dias, deverá comparecer 

à sede da associação para realizar uma nova vistoria. 

8.4.5 – As inadimplências poderão ser lançadas em rateio, quando, após sucessivas tentativas de 

recebimento, o associado inadimplente não as quitar. 

8.4.6 – A associação reserva-se o direito de protestar, em cartório ou outro órgão de proteção ao crédito, o 

associado que não quitar todo e qualquer débito legal emitido pela associação no prazo de 45 dias, bem 

como o constante no parágrafo único do item 8.1.8 (Ação Judicial). 

 

9 – DO RATEIO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS ASSOCIADOS 

 

9.1 – O ressarcimento do valor do dano no veículo do associado poderá ser feito de uma só vez ou 

parcelado, de acordo com as condições econômicas da associação e a critério da Diretoria Executiva. 

 

9.2 – O ressarcimento do prejuízo sofrido pelo associado somente ocorrerá depois de esgotadas todas as 

possibilidades de recebimento dos respectivos valores do terceiro causador do dano. 

 

9.3 – O associado contribuirá com sua cota parte para o ressarcimento previsto na CLÁUSULA 8.1.5 

através de boleto a ser enviado até o dia 10 (dez) de cada mês. 

 

9.4 – O pagamento da indenização será efetuado no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a 

apresentação de todos os documentos requeridos pela associação e depois de encerrada toda e qualquer 

investigação e/ou sindicância regulamentar. A indenização poderá ser paga através de cheque nominal e 

cruzado, no caso de bens materiais, ou através de reparação dos danos, ou ainda, na reposição do bem por 

outro da mesma espécie e tipo, conforme acordado entre as partes. 

 

9.5 – O rateio das despesas será apurado conforme CLÁUSULA 8.4.1 obedecendo aos respectivos índices 

determinados na CLÁUSULA 9.8, correspondente ao valor de cada veículo; 

 

9.6 – Quando o associado se envolver em acidente e ficar constatada a culpa de terceiro, a associação terá 

15 (quinze) dias para tentar junto ao terceiro o ressarcimento. Caso isso não ocorra, a associação 

providenciará o conserto do veículo. Sendo assim, o associado terá que passar uma procuração à Diretoria 

Executiva da associação para que ela possa providenciar a cobrança judicial do terceiro. 

 

9.7 – O associado não poderá, em nenhuma hipótese, conciliar junto ao terceiro acordo referente ao 

prejuízo causado, sob pena de perda da proteção que é o objeto principal da associação, conforme 

CLÁUSULA 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 – Tabela Índice de Rateio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo 

único: o valor de uma cota foi estabelecido pela diretoria executiva em R$ 10,00 (dez reais). 

 

10 – OBRIGAÇÕES DO ASSOCIADO 

 

10.1 – Agir com lealdade e boa-fé com os demais associados e a associação, sempre zelando pelo seu 

regular funcionamento e buscando alcançar os fins institucionais. 

 

10.2 – Cumprir todas as normas estabelecidas no Estatuto Social e neste Regulamento, bem como outras a 

serem expedidas formalmente pela Diretoria Executiva. 

 

10.3 – Pagar em dia os valores das mensalidades, além de contribuir, no prazo e na forma estabelecida 

pela Diretoria Executiva, com o rateio dos prejuízos ocorridos nos veículos dos associados. 

 

10.4 – No caso de venda do veículo cadastrado ou da desistência dos benefícios oferecidos pela 

associação, o associado deverá solicitar e assinar imediatamente o Termo de Cancelamento do 

cadastro de seu veículo. Não havendo o cancelamento, fica o associado responsável pelo pagamento 

dos valores que por ventura forem devidos. 

 

10.5 – Manter o veículo em bom estado de conservação. 

 

10.6 – Dar imediato conhecimento à SOCIETARE caso haja: 

 

            - Mudança de domicilio; 

              - Mudança dos telefones cadastrados; 

- Alteração na forma de utilização do veículo; 

- Alteração da categoria do veículo (exemplo: se estiver no grupo A, mas utiliza-o como grupo 

B); 

- Transferência de propriedade ou venda do veículo; 

- Alteração das características do veículo. 

 

10.7 – O associado deve efetivar as providências ao seu alcance para proteger o veículo acidentado e 

evitar a agravação dos prejuízos. 

 

10.8 – Empenhar todos os esforços para ser ressarcido de prejuízos causados por terceiros. 

 

10.9 – Informar de imediato às autoridades policiais em caso de acidente, desaparecimento, roubo 

ou furto do veículo cadastrado. 

 

10.10 – Avisar imediatamente a associação, através da Central de Assistência 24 Horas, de qualquer 

acidente com o veículo, incluindo roubo ou furto; relatando completa e minuciosamente o fato; 

mencionando o dia, a hora, o local e as circunstâncias do acidente; o nome, o endereço e a carteira 

de habilitação de quem conduzia o veículo; o nome e o endereço de testemunhas e as providências 

Grupo A: Veículos Particulares/Passeio. 

COTAS DE 0,5 A 6 

Grupo B: Veículos de aluguel, táxis, veículos de aplicativos de mobilidade urbana, 

utilitários, comerciais, Pessoa Jurídica, Autoescola e veículos acima de R$ 

60.000,00. 

COTAS DE 1 A 6 
Grupo C: Motos Particulares/Passeio. 

COTAS DE 0,5 A 6 

 

Grupo D: Motos de aluguel, moto táxi, comerciais, Pessoa Jurídica, Autoescola. 

COTAS DE 0,5 A 6 



policiais tomadas. 

 

 

Central de Assistência 24 Horas 

 

98733-8482 (Oi)      98220-7691 (Tim)   99272-7598 (Vivo) 

 

10.11 – Todo Boletim de ocorrência (cópia) deverá ficar arquivado na Associação, sendo de 

responsabilidade do associado providenciar a sua entrega, sob pena de não receber o valor do 

ressarcimento do dano. 

 

10.12 – Aguardar a autorização da associação para iniciar a reparação de qualquer dano. Nunca 

iniciar a reparação do veículo sem a autorização da associação, sob pena de não receber o valor do 

ressarcimento do dano. 

 

10.13 – O associado deverá ficar à disposição da associação para exames ou diligências com o 

intuito de elucidar o acidente e suas consequências. 

 

10.14 – O associado deverá solicitar a perícia do órgão competente caso deseje acionar o serviço de 

assistência ao veículo de terceiro. 

 

Parágrafo único: a assistência ao veículo de terceiro só será acionada após a apresentação, na sede 

da associação, do B.O.A.T (Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito) indicando a 

responsabilidade do associado no evento. 

 

10.15 – É de inteira responsabilidade do associado a instalação e a manutenção do dispositivo de 

segurança (Rastreador Veicular). Caso o equipamento apresente algum defeito, o associado deverá 

comparecer imediatamente até o local da instalação para fazer a manutenção do aparelho. 

 

NOTA: CASO O ASSOCIADO NÃO CUMPRA AS OBRIGAÇÕES ANTERIORES, A 

SOCIETARE NÃO O INDENIZARÁ. 

 

11 – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E DO PROCEDIMENTO PARA O 

RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS 

 

11.1 – Caso o associado sofra prejuízo material no seu veículo cadastrado, o ressarcimento dos valores 

correspondentes ou o reparo do bem ficará condicionado à análise pelo setor de EVENTOS e à 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

11.1.1 - Em caso de acidente, roubo ou furto (exceto motocicletas) – PESSOA FÍSICA; 

 

- Preenchimento do Comunicado de acidente (disponível na sede); 

- Cópia do CPF e RG do associado; 

- Cópia e original do boletim de ocorrência; 

- Cópia da Carteira de Habilitação do condutor do veículo; 

- Cópia do CRLV (Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo); 

- Declaração de próprio punho do condutor sobre a ocorrência. 

 

11.1.2 - Em caso de acidente, roubo ou furto (exceto motocicletas) – PESSOA JURÍDICA; 

 

- Preenchimento do Comunicado de acidente (disponível na sede); 

- Cópia do Contrato Social e Última Alteração Contratual do associado; 

- Cópia do Cartão do CNJP atualizado do associado 

- Cópia e original do boletim de ocorrência; 

- Cópia da Carteira de Habilitação do condutor do veículo; 

- Cópia do CRLV (Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo); 

- Declaração de próprio punho do condutor sobre a ocorrência. 

 

11.2 – Em todos os tipos de eventos, a comunicação deve ser feita imediatamente para a Central de 

Assistência 24 Horas. 



 

Central de Assistência 24 Horas 

 

98733-8482 (Oi)     98220-7691 (Tim)     99272-7598 (Vivo) 

 

11.3 – Para o devido ressarcimento dos prejuízos ocasionados por roubo, furto, colisão e incêndio é 

imprescindível a apresentação do boletim de ocorrência, sendo válido se feito no momento do 

evento, salvo em situações atípicas aceitas pela Diretoria Executiva da associação. 

 

11.4 – Veículos recuperados após roubo ou furto deverão ser apresentados, imediatamente, após a 

liberação do órgão competente, à sede administrativa da associação e, nesses casos, é obrigatória 

uma nova vistoria. Caso necessite de reparo seguirá os passos do evento colisão. 

 

12 - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS 

 

12.1 – Com o pagamento da indenização, a associação ficará sub-rogada, até o limite pago, em todos os 

direitos e ações do associado contra aquele que por ato, fato ou omissão tenha causado os prejuízos ou 

para eles contribuído. 

 

13 – FORO 

 

13.1 – Fica eleito o foro da comarca onde estiver localizada a sede da associação para dirimir quaisquer 

dúvidas que surgirem relativas a este regulamento ou ao Estatuto Social da Associação, afastando 

quaisquer outros foros por mais privilegiados que sejam. 

 

14 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1 – O associado declara que todas as informações prestadas por ele à associação são verdadeiras e caso 

fique confirmada a NÃO veracidade de qualquer informação ou declaração emitida, será imediatamente 

excluído do corpo social da associação. 

 

14.2 – Todos os associados declaram que leram e têm pleno conhecimento de todas as normas contidas 

neste regulamento e no estatuto social da associação, e que aceitam todas as condições estabelecidas 

nesses documentos. 

 

14.3 – O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação, em Assembleia Geral, 

revogando todas as disposições anteriores em contrário. 

 

14.4 – Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pela Diretoria Executiva, sendo a 

decisão levada ao conhecimento da Assembleia Geral, tão logo esta seja convocada para a discussão de 

outras matérias. 

 

14.5 – A SOCIETARE, a fim de atender aos interesses de seus associados, entende por bem 

Emendar este Regulamento sempre que aparecerem fatos relevantes não mencionados 

anteriormente. 

 

 

 

Este Regulamento entra em vigor a partir de 17/12/2018 revogando os anteriores. 

 

 

 
Presidente da Associação 

ODAIR MORAES ALMEIDA 


