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Vantagens, Restrições e Deveres dos Associados Abenc-BA 
 
Vantagens de ser um associado Abenc-BA: 
 

 Participar dos grupos de trabalho - Comitês Temáticos; 

 Receber descontos ou ingressos para participar dos eventos realizados 

pela Abenc-BA; 

 Ter o nome da empresa e link para website divulgado na área de 

associados do site Abenc-BA (Categoria Empresa); 

 Receber Boletins Informativos sobre o setor da construção civil; 

 Participar da produção de referências técnicas e orientativas elaboradas 

no âmbito dos Comitês Temáticos, com cessão de créditos da 

colaboração, para inclusão no site institucional da Abenc-BA e para 

criação de uma Cartilha com revisão e publicação anual, sobre Métodos e 

Práticas na área da Construção Civil; 

 Votar e ser votado para a eleição dos membros do Conselho 

Deliberativo, de acordo com demais disposições estatutárias; 

 Candidatar-se à uma vaga no Conselho Deliberativo, caso se disponham 

a colaborar para consecução do objetivo social da Abenc-BA, ressalvadas 

as demais disposições estatutárias; 

 
Restrições: 
 
São restrições que devem ser observadas por todos os Associados, de qualquer 
categoria, ressalvadas eventuais exceções: 

 Utilizar o logotipo da Abenc-BA, que é restrito à entidade, não sendo 

permitido seu uso pelos associados. Exceto quando houver aprovação 

para uso da Diretoria da Abenc-BA; 

 Reproduzir qualquer conteúdo de autoria da Abenc-BA, sem prévia 

autorização ou atribuição dos créditos; 

 Apenas Associados, conforme definido pelo estatuto, podem representar 

e se manifestar em nome da entidade, em suas áreas de competência, 

com prévia autorização da diretoria, sobre assuntos consolidados 

internamente; 

 Em casos de atividades criminosas, ou do associado atuar em atividades 

que conflitam com os objetivos, missão, visão e valores da Abenc-BA, na 

ocorrência de qualquer um destes casos, ou de outras disposições 

prevista no Estatuto, dependendo da sua gravidade, a Abenc-BA, 

mediante decisão do Conselho Deliberativo, poderá excluir o associado, 

garantindo a este o direito de plena defesa previsto no Estatuto. 

http://www.abenc-ba.org.br/
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Deveres  
 
Visando garantir o bom andamento e funcionamento das atividades da 
entidade, os Associados Abenc-BA, de qualquer categoria, se comprometem a: 
 

 Ser pontual no pagamento de sua contribuição associativa;  

 Atender às restrições e deveres impostos a todos os Associados; 

 Manter os dados cadastrais atualizados; 

 Manter a regularidade e idoneidade da empresa durante o período que 

se mantiver como associado. 

 Evitar a incidência de práticas com impactos sociais e ambientais; 

 Cooperar para o desenvolvimento, incremento e expansão das atividades 

da Abenc-BA e para o prestígio e credibilidade da instituição, difundindo 

seus objetivos e ações; 

 Cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Abenc-BA, as disposições 

regulamentares, as resoluções do Conselho Deliberativo e as 

deliberações da Assembleia Geral dos Associados; 
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