ÍNDICE

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, ABRANGÊNCIA E FINALIDADES ....................... 2
CAPÍTULO II – DOS ASSOCIADOS .................................................................................. 3
SEÇÃO I – DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS ............................................................... 3
SEÇÃO II – DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS .............................................................. 4
SEÇÃO III – DA RESPONSABILIDADE DOS ASSOCIADOS ............................................... 4
SEÇÃO IV – DA EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS ............................................................. 4
CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO ............................................................................. 5
SEÇÃO I – DA ASSEMBLEIA GERAL ............................................................................. 5
SEÇÃO II – DA DIRETORIA EXECUTIVA ....................................................................... 7
SEÇÃO III – DO CONSELHO FISCAL ........................................................................... 10
SEÇÃO IV – DO CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO ..................................................... 11
SEÇÃO V – DO CONSELHO CONSULTIVO .................................................................. 11
SEÇÃO IV – DA DESTITUIÇÃO E VACÂNCIA ............................................................... 12
CAPÍTULO IV – DO PATRIMÔNIO ................................................................................ 12
CAPÍTULO V – DAS ELEIÇÕES ...................................................................................... 13
SEÇÃO I – DA COMISSÃO ELEITORAL ....................................................................... 13
SEÇÃO II – DAS CHAPAS .......................................................................................... 14
SEÇÃO III – DO PROCESSO ELEITORAL ..................................................................... 15
SEÇÃO IV – DOS RECURSOS ..................................................................................... 17
CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ................................................................... 17

1

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, ABRANGÊNCIA E FINALIDADES
Art. 1º - A Associação Paulista de Nutrição – APAN, fundada em 04 de Fevereiro de
1954 como Associação de Nutricionistas da Universidade de São Paulo – ANUSP, que
em 03 de Maio de 1974 passou a ser Associação Paulista de Nutricionistas – APAN, e,
em 21 de Setembro de 1982, com a atual denominação, é uma associação civil de
direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, constituída por prazo
indeterminado, regida pelo presente Estatuto e pelas demais disposições legais que
lhe forem aplicadas, com sede e foro na Avenida Pacaembu nº. 746 – 10º andar,
Barra Funda, São Paulo – SP, CEP 01234-000.
Art. 2º - A APAN é órgão de classe filiado à Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN.
Art. 3º - São finalidades da APAN:
I.
Promover estudos, pesquisas e análises, bem como colaborar com as demais
Associações e a ASBRAN em assuntos de interesse para a classe;
II.
Participar e cooperar com os poderes públicos, com entidades oficiais e
instituições privadas, nacionais ou estrangeiras, e com a comunidade, em estudos e
programas de importância para a nutrição humana;
III.
Realizar congressos, convenções, semanas de estudos, seminários, conferências,
cursos, exposições, jornadas e outros tipos de eventos sobre assuntos de interesse da
classe, em nível estadual, e colaborar com a ASBRAN, em nível nacional, quando solicitada;
IV.
Promover relações interprofissionais para intercâmbio de experiências e
conhecimentos, especialmente na área da saúde;
V.
Promover a divulgação técnica, científica e cultural especializada por meio de
livros, revistas, jornais e boletins, ou ainda por qualquer outro meio legal de divulgação,
objetivando difundir os princípios da nutrição;
VI.
Organizar e manter acervo bibliográfico de assuntos de interesse para a área de
Nutrição e histórico da associação;
VII.
Manter-se como uma associação de caráter exclusivamente técnico, cultural e
científico, afastada de qualquer atividade político partidária e das que colidam com os
reais interesses dos princípios da nutrição;
VIII. Firmar convênios, contratos, ajustes, bem como prestar assessoria às entidades
públicas e privadas, para desenvolver atividades e projetos ligados à área de
alimentação e nutrição;
IX.
Estimular e promover projetos sociais, que visem a divulgação dos princípios da
nutrição e seus benefícios à saúde humana.
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CAPÍTULO II – DOS ASSOCIADOS
Art. 4º - A APAN respeita a opção religiosa, política, filosófica e sexual de todos seus
associados, os quais podem ser brasileiros ou estrangeiros.
Art. 5º - São associados integrantes da APAN todos aqueles que concordam com as
suas finalidades, classificando-se nas seguintes categorias:
I.
Efetivos: os profissionais nutricionistas ou técnicos em nutrição e dietética;
II.
Estudantes: os que são alunos dos cursos de graduação de nutrição e dos cursos
técnicos em nutrição e dietética;
III.
Honorários: os que em virtude de relevantes serviços ou contribuições à
consecução das finalidades da APAN assim sejam considerados pelo Conselho Consultivo,
mediante proposta escrita e justificada subscrita pela Diretoria Executiva.
Parágrafo Único - Os associados honorários continuam com as prerrogativas e deveres
da categoria a que pertenciam.
SEÇÃO I – DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS
Art. 6º - São direitos dos associados:
I.
Votar e ser votado para os cargos eletivos previstos neste Estatuto;
II.
Convocar Assembleia Geral, mediante requerimento assinado por 1/5 (um quinto)
do total de associados;
III.
Solicitar por escrito à Diretoria Executiva reconsideração de atos que julguem não
estar de acordo com o Estatuto, mediante requerimento assinado por 1/10 (um décimo)
do total de associados;
IV.
Encaminhar à Diretoria Executiva, por escrito, sugestões e propostas que atendam
as finalidades da associação;
V.
Propor, discutir e participar de debates e resoluções de interesse da associação
nas Assembleias;
VI.
Propor a admissão de novos associados;
VII.
Apoiar, divulgar e propor eventos, programas e propostas de interesse da associação;
VIII. Se desligar da associação, por pedido escrito e motivado, desde que comprove
estar quites com as contribuições devidas à APAN;
IX.
Usufruir dos benefícios proporcionados pela APAN, participar dos eventos
promovidos pela APAN e receber as publicações, desde que quites com a as
contribuições devidas à APAN;
X.
Apresentar trabalhos e discuti-los nas reuniões próprias para este fim, e, sempre
que possível, se aprovados, publicá-los à critério da Diretoria Executiva e do Conselho
Técnico – Científico;
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Parágrafo 1º - Para o exercício dos direitos previstos neste artigo, os associados
deverão estar em dia com o pagamento das contribuições à associação.
Parágrafo 2º - Os direitos previstos nos incisos I e II são privativos dos associados
fundadores, efetivos e honorários.
SEÇÃO II – DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS
Art. 7º - São deveres dos associados:
I.
Respeitar, cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, o Regimento Interno e as
decisões das Assembleias e da Diretoria Executiva;
II.
Zelar pelo bom nome da APAN;
III.
Colaborar para a consecução dos objetivos da APAN;
IV.
Defender o patrimônio e os interesses da APAN;
V.
Trabalhar em prol dos objetivos da APAN e colaborar para seu progresso e expansão;
VI.
Participar das Assembleias;
VII.
Exercer com distinção os cargos, comissões ou representações para os quais forem
respectivamente eleitos, nomeados ou designados;
VIII. Votar nas eleições;
IX.
Honrar pontualmente com as contribuições à APAN, as quais estiverem obrigados;
X.
Cooperar com os Diretores e demais associados da APAN no cumprimento de
suas funções;
XI.
Denunciar qualquer irregularidade verificada, para que a Assembleia Geral tome
as providências.
SEÇÃO III – DA RESPONSABILIDADE DOS ASSOCIADOS
Art. 8º - Os associados, mesmo que investidos na condição de membros da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal, não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos
encargos e obrigações sociais da Associação.
SEÇÃO IV – DA EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS
Art. 9º - A exclusão de associado cabe à Diretoria Executiva e somente será admissível
havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique
assegurado o direito da ampla defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de:
I.
II.
III.
IV.
V.

Violação do estatuto social;
Difamação da Associação, de seus membros ou de seus associados;
Atividades contrárias às decisões das Assembleias Gerais;
Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos ou imorais;
Falta de pagamento de 2 (duas) contribuições consecutivas.
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Parágrafo 1º - Caracterizada a justa causa em procedimento disciplinar, o associado
será devidamente notificado dos termos da representação para exclusão, com a
descrição dos fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial, para que
apresente sua defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do
recebimento da notificação.
Parágrafo 2º - Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior,
independentemente da apresentação de defesa, a representação será decidida em
reunião extraordinária da Diretoria Executiva, por maioria simples de votos dos
diretores presentes.
Parágrafo 3º - Da decisão da Diretoria Executiva que concluir pela exclusão, cabe
recurso do associado excluído à Assembleia Geral Extraordinária, no prazo de 30
(trinta) dias corridos a contar do recebimento da comunicação da exclusão, feita por
notificação extrajudicial.
Parágrafo 4º - Tendo o associado excluído recorrido nos termos do parágrafo anterior,
a Diretoria Executiva convocará Assembleia Geral Extraordinária, que deverá ocorrer
em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação do recurso, para deliberar sobre
a decisão de exclusão do associado.
CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 10 - São órgãos permanentes da APAN:
I.
Assembleia Geral;
II.
Diretoria Executiva;
III.
Conselho Fiscal;
IV.
Conselho Técnico-Científico;
V.
Conselho Consultivo.
SEÇÃO I – DA ASSEMBLEIA GERAL
Art. 11 - A Assembleia Geral é o órgão máximo da entidade, dela participando os
associados fundadores e os associados efetivos que estejam em pleno gozo de seus
direitos, conforme previsto no Estatuto.
Art. 12 - A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente, até 31 de março do ano seguinte
ao exercício findo, para apreciar as contas da Diretoria Executiva, e extraordinariamente,
a qualquer período, por motivo relevante, convocada pela Diretoria Executiva, Conselho
Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo de seus direitos.

5

Art. 13 - Compete à Assembleia Geral:
I.
Eleger os membros dos órgãos dirigentes da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal,
Conselho Técnico-Científico e Conselho Consultivo, para um mandato de 03 (três) anos,
observado o disposto no Capítulo IV deste Estatuto;
II.
Apreciar o relatório anual da Diretoria Executiva;
III.
Deliberar sobre a prestação de contas e balanço apresentados pela Diretoria
Executiva, com parecer do Conselho Fiscal;
IV.
Autorizar compra, venda ou permuta de bens imóveis;
V.
Autorizar a instituição de ônus sobre os bens pertencentes a APAN;
VI.
Estabelecer o valor da anuidade dos associados;
VII.
Receber e julgar os recursos sobre exclusão de associados;
VIII. Deliberar sobre a destituição dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal,
Conselho Técnico-Científico e Conselho Consultivo;
IX.
Alterar o Estatuto, bem como elaborar e aprovar o regimento interno e suas
alterações;
X.
Deliberar sobre a extinção da APAN, nos termos deste Estatuto;
XI.
Decidir, em última instância, sobre todo e qualquer assunto de interesse da APAN,
bem como sobre os casos omissos no presente estatuto.
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente da Diretora
Executiva da APAN, ou, na falta deste, pelo Vice-Presidente, ou, na falta deste, pelo
Presidente do Conselho Consultivo, e, na falta de ambos, por quem for escolhido pela
maioria simples dos associados presentes.
Parágrafo 2º - Para a deliberação a que se referem o inciso IV será exigida maioria
qualificada de dois terços (2/3) dos associados presentes à Assembleia Geral.
Parágrafo 3º - Para deliberação a que se refere o inciso IX será exigida maioria
qualificada de dois terços (2/3) do total de associados fundadores e efetivos em
pleno gozo de seus direitos, presentes em Assembleia Geral convocada
especificamente para este fim.
Parágrafo 4º - Ressaltado o disposto nos parágrafos 2º e 3º, as decisões em
assembleia serão aprovadas por maioria simples dos associados presentes.
Parágrafo 5º - As alterações estatutárias aprovadas na Assembleia Geral deverão ser
aprovadas pela Assembleia de Delegados da ASBRAN.
Art. 14 - As Assembleias Gerais serão instaladas, em primeira convocação, com a presença
mínima de dois terços (2/3) dos associados e, em segunda convocação, feita trinta
minutos depois, com qualquer número de presentes.
Parágrafo 1º - Poderão participar das Assembleias Gerais todos os associados da
APAN, desde que quites com suas obrigações sociais, não sendo permitida a
representação de associados em qualquer caso, salvo disposição legal.
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Parágrafo 2º - A convocação para as Assembleias Gerais será feita por meio de carta
simples, correio eletrônico ou qualquer outro meio eficaz de comunicação, endereçada
a todos os associados com antecedência mínima de:
I.
II.

15 (quinze) dias úteis, no caso de Assembleia Geral Ordinária;
5 (cinco) dias úteis, no caso de Assembleia Geral Extraordinária.

SEÇÃO II – DA DIRETORIA EXECUTIVA
Art. 15 - A Diretoria Executiva é o órgão de deliberação e execução das atividades da
APAN, sendo constituída de:
I.
Presidente;
II.
Vice-Presidente;
III.
1º Secretário;
IV.
2º Secretário;
V.
1º Tesoureiro;
VI.
2º Tesoureiro;
VII.
Delegado junto à ASBRAN.
Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria Executiva terão mandato de três (3) anos,
podendo haver reeleição, desde que para diferentes cargos.
Art. 16 - Compete à Diretoria Executiva:
I.
Receber da Diretoria antecessora e transmitir à sucessora os cargos e haveres sob
sua guarda, consignando em ata;
II.
Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, os regimentos internos, resoluções e
deliberações da Assembleia Geral;
III.
Elaborar regimentos internos submetendo-os à aprovação da Assembleia Geral;
IV.
Lavrar e assinar atas de todas as reuniões;
V.
Apresentar anualmente relatórios de suas atividades à Assembleia Geral Ordinária;
VI.
Constituir comissões para assuntos de interesse da APAN, compostas por no
mínimo 2 (dois) membros da Diretoria Executiva e 3 (três) dos demais associados;
VII.
Reunir-se quinzenalmente e extraordinariamente, quando necessário;
VIII. Convocar Assembleia Geral, os Conselhos e demais órgãos ou comissões
existentes;
IX.
Convocar qualquer dos membros dos Conselhos para prestar informações e
esclarecimentos;
X.
Autorizar as despesas financeiras da APAN;
XI.
Adquirir bens móveis e contratar prestadores de serviços;
XII.
Deliberar sobre admissão, desligamento e exclusão de associado;
XIII. Deliberar sobre a substituição dos membros da própria Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal, em caso de ausência permanente, seja por demissão, morte ou outro
impedimento que impossibilite o exercício regular das funções;
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XIV. Decidir sobre o recebimento de doações e legados que possam acarretar ônus ou
encargos para a APAN
XV.
Constituir Comissão Eleitoral, composta por 5 (cinco) membros, sendo no mínimo 3
(três) da Diretoria Executiva, quando a APAN for escolhida para promover o processo
eleitoral da ASBRAN;
Parágrafo Único - As decisões da Diretoria Executiva serão tomadas por maioria
simples de votos, nos casos que o Estatuto não exigir qualificada, dos presentes na
reunião, cabendo ao Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.
Art. 17 - Compete ao Presidente:
I.
Praticar todos os atos necessários à boa administração da Associação, entre os
quais, sem se limitar a, organizar os eventos e atividades, serviços administrativos,
admitir e dispensar funcionários, dirigir e controlar as atividades técnicas e
administrativas, podendo para tanto delegar poderes para as funções administrativas aos
demais membros da Diretoria Executiva;
II.
Representar a APAN, ativa e passivamente, perante terceiros, a justiça e o poder
público, podendo, para tanto, delegar poderes e constituir procuradores;
III.
Marcar reuniões de Diretoria Executiva, convocando os demais diretores sempre
que para tanto, se faça necessário;
IV.
Coordenar o trabalho dos demais Diretores, fiscalizando o cumprimento e a
execução do deliberado em reunião;
V.
Convocar as Assembleias Gerais, nos termos deste Estatuto;
VI.
Convocar os Conselhos Fiscal e Técnico–Científico;
VII.
Autorizar o pagamento de contas e despesas por meio de cheques, telefone ou de
forma eletrônica, juntamente com o 1º Tesoureiro;
VIII. Apresentar à Assembleia Geral relatório de atividades, inventário, balanço e
prestação de contas do ano findo e plano de atividades para o ano seguinte;
IX.
Remeter o balanço anual e relatórios de atividades à ASBRAN até 31 de março do
seguinte ano findo, bem como as demais informações por ela solicitadas;
X.
Aceitar doações e subvenções, públicas ou privadas;
XI.
Representar a Associação na ASBRAN juntamente com o respectivo Delegado;
XII.
Elaborar o Regimento Interno para aprovação da Assembleia Geral.
Parágrafo Único - O Presidente adotará, caso necessário, as providencias necessárias ao
cumprimento das finalidades da APAN, ainda que não previstas expressamente.
Art. 18 - Compete ao Vice-Presidente:
I.
Auxiliar o Presidente em suas atividades estatutárias;
II.
Substituir o Presidente em seus impedimentos;
III.
Promover acordos com entes públicos ou privados, que visem benefícios aos
associados.
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Art. 19 - Compete ao 1º Secretário:
I.
Secretariar os trabalhos das reuniões de assembleia geral e diretoria executiva,
bem como redigir, lavrar, ler e rubricar as respectivas atas;
II.
Ter sob a sua guarda toda a correspondência da secretaria, bem como os livros-ata
das assembleias gerais e da diretoria executiva;
III.
Manter a tesouraria informada das alterações do quadro de associados;
IV.
Fazer as comunicações, por ordem do presidente, das resoluções da diretoria
executiva e das assembleias gerais;
V.
Convocar, por ordem do Presidente, as Assembleias Gerais, o Conselho Fiscal, o
Conselho Técnico-Científico e as reuniões da Diretoria Executiva;
VI.
Remeter à ASBRAN, até 31 de março, a relação completa do quadro de associados
que estiverem quites com a Tesouraria;
VII.
Substituir o Vice-Presidente em suas faltas ou impedimentos.
Art. 20 - Compete ao 2º Secretário:
I.
Auxiliar o 1º Secretário no desempenho de suas funções;
II.
Substituir o 1º Secretário em seus impedimentos.
Art. 21 - Compete ao 1º Tesoureiro:
I.
Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, bem como todos os
demais valores recebidos pela APAN, a qualquer título;
II.
Manter sob sua guarda os livros de registros, as contas e respectivos comprovantes
de pagamento e demais documentos de tesouraria;
III.
Supervisionar e executar todas as funções de tesouraria da APAN;
IV.
Efetuar os pagamentos autorizados pelo Presidente, seja pessoalmente, por
cheques, telefone ou de forma eletrônica;
V.
Apresentar à Diretoria Executiva balancetes mensais, pareceres trimestrais e
balanço anual do movimento geral das contas da APAN;
VI.
Exibir, quando solicitado pelos membros da Diretoria Executiva ou do Conselho
Fiscal, os livros de registros, as contas e respectivos comprovantes de pagamento e
demais documentos de tesouraria;
VII.
Entregar os livros de registros, as contas e respectivos comprovantes de
pagamento e demais documentos de tesouraria ao subsequente 1º Tesoureiro, após o
término do mandato, em até 10 (dez) dias úteis;
VIII.
Preparar e enviar à ASBRAN, até 31 de março, cópia do balanço do exercício findo da
APAN, com a comprovação de pagamento das contribuições estabelecidas pela ASBRAN.

Art. 22 - Compete ao 2º Tesoureiro:
I.
Auxiliar o 1º Tesoureiro no desempenho de suas funções;
II.
Substituir o 1º Tesoureiro em seus impedimentos.
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Art. 23 - Compete ao Delegado junto à ASBRAN representar a APAN, em conjunto com o
Presidente, perante aquela entidade.
Art. 24 - Será considerado vago o cargo do membro da Diretoria Executiva, que deixar de
comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas, ou 6 (seis) alternadas no período de 12
(doze) meses, sem justificativa por escrito ao colegiado.
SEÇÃO III – DO CONSELHO FISCAL
Art. 25 - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da Diretoria Executiva, sendo composto
por 3 (três) membros, associados fundadores e efetivos, com mandato de 3 (três) anos,
que coincidirá com o mandato da Diretoria Executiva, sendo vedada a reeleição.
Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, na
primeira quinzena de março seguinte ao exercício findo.
Parágrafo 2º - Poderá o Conselho Fiscal se reunir extraordinariamente, sempre que se
fizer necessário, podendo ser convocado a qualquer tempo pelo Presidente da APAN,
pela maioria simples dos membros da Diretoria Executiva ou por 1/5 (um quinto)
dos associados fundadores e efetivos, através de solicitação ao Presidente da APAN.
Art. 26 - Compete ao Conselho Fiscal:
I.
Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia
Geral, auxiliando a Diretoria Executiva na execução dos objetivos da Associação;
II.
Examinar e/ou dar parecer escrito sobre livros, relatórios, balancetes, contas e
demais documentos contábeis e financeiros da APAN e sobre qualquer assunto que
envolva o patrimônio da Associação, podendo, a qualquer tempo, requisitar informações
e/ou documentos ao 1º Tesoureiro;
III.
Apresentar à Assembleia Geral parecer escrito sobre a prestação de contas,
inventário e balanço anual apresentado pela Diretoria Executiva;
IV.
Lavrar em livro ata o resultado de todos os exames e pareceres realizados;
V.
Denunciar erros, fraudes, omissões ou indícios de crime ou irregularidades à
Diretoria Executiva ou à Assembleia Geral, conforme o caso apurado, para que sejam
tomadas as medidas cabíveis;
VI.
Convocar a Assembleia Geral Ordinária, caso esta não seja convocada em até 30 de
abril, bem como a Extraordinária quando necessário.
VII.
Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes.

10

SEÇÃO IV – DO CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO
Art. 27 - O Conselho Técnico-Científico é o órgão de assessoramento da Diretoria
Executiva, sendo composto por 5 (cinco) membros, associados fundadores e efetivos, com
mandato de 3 (três) anos, que coincidirá com o mandato da Diretoria Executiva, sendo
permitida a reeleição.
Art. 28 - Os membros do Conselho Técnico-Científico, associados fundadores ou efetivos,
serão nomeados pela maioria simples da Diretoria Executiva.
Art. 29 - O Conselho Técnico-Científico reunir-se-á por convocação do Presidente da
Diretoria Executiva, ou extraordinariamente sempre que necessário.
Art. 30 - Compete ao Conselho Técnico-Científico:
I.
Assessor a Diretoria Executiva da APAN, especialmente na promoção, coordenação
e divulgação das atividades técnico-científicas;
II.
Promover, organizar e desenvolver cursos de extensão, especialização e outros que
visem o aperfeiçoamento profissional dos associados da APAN;
III.
Promover e coordenar a pesquisa técnico-científica, propondo à Diretoria
Executiva a aprovação dos nomes dos participantes;
IV.
Buscar patrocínio e apoio para a realização de cursos, pesquisas, palestras,
seminários, fóruns, enfim, eventos de cunho técnico-científicos.
SEÇÃO V – DO CONSELHO CONSULTIVO
Art. 31 - O Conselho Consultivo será constituído pelos ex-presidentes da Diretoria
Executiva, que estejam quites com as contribuições devidas à APAN.
Art. 32 - Compete ao Conselho Consultivo opinar, assessorar e orientar sobre assuntos
relacionados à APAN, sempre que houver solicitação da Diretoria Executiva e dos demais
Conselhos da Associação.
Parágrafo 1º - O Conselho Consultivo será presidido pelo último ex-presidente da
Diretoria Executiva, ou, na sua falta, pelo anterior sucessivamente, e reunir-se-á
sempre que solicitado pelos órgãos da APAN.
Parágrafo 2º - As deliberações e pareceres do Conselho Consultivo serão aprovados
por maioria simples de votos dos presentes, sendo vedado o voto por procuração.
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SEÇÃO IV – DA DESTITUIÇÃO E VACÂNCIA
Art. 33 - Os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho TécnicoCientífico poderão ser destituídos desde que haja justa causa, mediante procedimento
previsto no artigo 9º deste Estatuto.
Art. 34 - Havendo vacância de algum cargo da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal ou
do Conselho Técnico-Científico, o substituto será o 1º Suplente ou, na sua ausência ou
impedimento, o 2º Suplente, ou, na ausência ou impedimento deste, o 3º Suplente.
Parágrafo Único - Na hipótese de não haver suplente disponível para assumir o cargo
vago, o substituto será eleito em Assembleia Geral Extraordinária, especialmente
convocada para este fim, por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos presentes.
CAPÍTULO IV – DO PATRIMÔNIO
Art. 35 - O exercício financeiro terá início em 1º (primeiro) de janeiro e término a 31
(trinta e um) de dezembro de cada ano.
Art. 36 - O patrimônio da APAN é destinado exclusivamente à realização de seus objetivos
estatutários, sendo constituído de:
I.
Bens móveis, imóveis, direitos e títulos de que for titular ou beneficiária;
II.
Contribuições dos associados;
III.
Doações ou subvenções de qualquer natureza;
IV.
Saldo de patrocínios, apoios e receitas provenientes de eventos de cunho
técnico-científico;
V.
Recursos de convênios, contratos, ajustes e assessoria;
VI.
Recursos provenientes da prestação de assessorias;
VII.
Qualquer outro tipo de renda, receita, ganho e taxas, a qualquer título, resultantes
do exercício de suas atividades ou de retorno proporcionado pelos seus próprios bens.
Art. 37 - Os bens imóveis não poderão ser vendidos, permutados ou gravados com ônus, sem
prévia aprovação da Assembleia Geral convocada para este fim, nos termos deste Estatuto.
Art. 38 - O valor das contribuições dos associados será definido anualmente, em
Assembleia Geral Ordinária, observado os seguintes critérios:
I.
100% (cem por cento) para associados nutricionistas efetivos;
II.
70% (setenta por cento) para associados técnicos em nutrição e dietética efetivos;
III.
50% (cinquenta por cento) para associados estudantes.
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Art. 39 - As contribuições serão pagas quando da filiação do associado à APAN e a cada 12
(doze) meses, diretamente à Tesouraria, por meio físico ou eletrônico, conforme o valor
vigente à época do pagamento, observado os critérios do artigo 38.
CAPÍTULO V – DAS ELEIÇÕES
Art. 40 - As eleições para os cargos da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho
Técnico-Cientifico ocorrerão na mesma ocasião, trienalmente, e serão realizadas em
Assembleia Geral Extraordinária, na segunda quinzena do mês de março.
Parágrafo 1º - A convocação da Assembleia Geral Extraordinária para realização das
eleições será feita com antecedência mínimo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo 2º - Não ocorrendo a eleição conforme previsto no caput deste artigo, o
mandato da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho Técnico-Científico, será
automaticamente prorrogado por prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, até
a eleição dos novos membros, devendo a Diretoria Executiva providenciar a realização
das eleições dentro deste prazo.
Parágrafo 3º - Caso as eleições não sejam convocadas pela Diretoria Executiva até 30
(trinta) dias do término no prazo suplementar previsto no Parágrafo 2º, o Conselho
Consultivo poderá providenciar o necessário para a realização das eleições.
SEÇÃO I – DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 41 - A Diretoria Executiva, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data em
que se realizará a eleição, indicará a Comissão Eleitoral composta por 5 (cinco) membros,
sendo 2 (dois) da Diretoria Executiva e 3 (três) escolhidos entre os demais associados,
para conduzir todo o processo eleitoral.
Parágrafo Único - Os indicados para a Comissão Eleitoral não poderão compor
qualquer das chapas candidatas às eleições.
Art. 42 - Compete à Comissão Eleitoral:
I.
Orientar e conduzir o processo eleitoral, visando a legitimidade da votação;
II.
Certificar que os candidatos das chapas cumprem os requisitos estatutários;
III.
Homologar o registro de chapas e divulgar o respectivo edital;
IV.
Promover a apuração geral dos votos;
V.
Deliberar sobre os pedidos de impugnação de chapa ou votação;
VI.
Divulgar o resultado da eleição;
VII.
Lavrar a ata imediatamente após o encerramento da assembleia geral
extraordinária;
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VIII. Encaminhar a lista de nomes dos eleitos à atual diretoria executiva para
providências da posse;
IX.
Deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto, quanto à eleições;
Art. 43 - As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria simples.
Art. 44 - A Comissão Eleitoral se extinguirá automaticamente após o encerramento das
atividades eleitorais.
SEÇÃO II – DAS CHAPAS
Art. 45 - Para concorrer às eleições, as chapas deverão indicar a composição completa
dos titulares, com os nomes dos candidatos correspondentes aos respectivos cargos,
sendo 7 (sete) da Diretoria Executiva, 3 (três) do Conselho Fiscal, 5 (cinco) do Conselho
Técnico-Científico.
Parágrafo Único - Deverão ainda as chapas indicar os nomes dos 1º, 2º e 3º Suplentes,
para fins do disposto no artigo 34 deste Estatuto.
Art. 46 - As chapas deverão ser inscritas até 30 (trinta) dias antes da data designada para
as eleições, diretamente à Comissão Eleitoral.
Art. 47 - Somente serão inscritas as chapas em que os candidatos:
I.
Estejam quites com as contribuições e demais obrigações junto à APAN, quando da
inscrição da chapa;
II.
Sejam associados à APAN há pelo menos 90 (noventa) dias, quando da inscrição
da chapa;
III.
Não ocupem cargos eletivos em outra entidade da categoria;
IV.
Não tenham sofrido condenação criminal por órgão colegiado ou praticado ato
contrário às finalidades da APAN.
Art. 48 - A inscrição será analisada pela Comissão Eleitoral, que aprovará, em até 2 (dois)
dias, as chapas que atendam a todos os requisitos estatutários, as quais receberão
números de ordem sequencial, iniciando pelo número 1 (um).
Art. 49 - A Comissão Eleitoral deverá divulgar edital de eleição até 25 (vinte e cinco) dias
antes da data da realização desta, em meios físicos ou eletrônicos hábeis para
conhecimento de todos os associados.
Parágrafo Único - Após a divulgação do edital das chapas concorrentes, somente será
possível a substituição de qualquer candidato no caso de falecimento deste ou por
relevante motivo aceito por 4/5 (quatro quintos) da Comissão Eleitoral.
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Art. 50 - No edital de instauração de eleição deverão constar:
I.
Identificação dos membros da Comissão Eleitoral;
II.
A relação completa das chapas aprovadas, inclusive com a indicação de todos os
nomes dos candidatos que a compõem;
III.
Data e horário de início e término da votação e da apuração de resultado,
preferencialmente realizados no mesmo dia;
IV.
Outras informações julgadas necessárias.
SEÇÃO III – DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 51 - A eleição ocorrerá em turno único, pelo voto direto, facultativo e secreto dos
associados fundadores, efetivos e honorários que estejam em pleno gozo de seus direitos,
sendo que cada eleitor poderá votar em apenas uma das chapas inscritas.
Art. 52 - A eleição será realizada por meio físico, presencial ou por correspondência, ou
meio eletrônico que a Comissão Eleitoral eleger como seguro.
Parágrafo 1º - Para eleição por meio físico, as cédulas físicas de votação indicarão as
chapas concorrentes, em iguais condições, conforme a respectiva ordem numérica, e
campo para o associado-eleitor assinalar sua única escolha.
Parágrafo 2º - A eleição por meio eletrônico deverá observar, no que couber, o
disposto no parágrafo anterior, e, especialmente, a segurança e sigilo da votação.
Art. 53 - A Comissão Eleitoral encaminhará a todos os associados a cédula física de
votação, juntamente com cópia do edital de eleição, para que os associados-eleitores
tenha plena e total ciência da realização da mesma, podendo optar por votarem
presencialmente ou por correspondência.
Art. 54 - A votação presencial observará os seguintes critérios:
I.
Antes de iniciar a votação, a urna será aberta aos presentes, que certificarão estar
a mesma vazia, e será imediatamente lacrada, com as rubricas dos mesários;
II.
Iniciada a votação, os associados-eleitores se dirigirão à cabine eleitoral, onde
deverão preencher a cédula física de votação, com o apontamento da chapa escolhida, e
depositar a cédula, dobrada uma vez ao meio, na urna de votação;
III.
Ao final da votação, os mesários encaminharão a urna de votação à apuração pela
Comissão Eleitoral;
Parágrafo Único - Cada chapa poderá indicar 1 (um) fiscal, que será devidamente
credenciado, para acompanhar a votação e subsequente apuração.
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Art. 55 - A votação por correspondência observará os seguintes critérios:
I.
Os associados-eleitores deverão preencher a cédula física de votação, com o
apontamento da chapa escolhida, e juntamente com cópia da cédula de identidade,
postar à APAN aos cuidados da Comissão Eleitoral, com aviso de recebimento, até 5
(cinco) dias antes da data da eleição;
II.
Os votos recebidos por correspondência serão abertos, no dia da eleição, por 2
(dois) membros da Comissão Eleitoral e 1 (um) associado, não candidato, escolhido no dia
por estes, que assegurarão o sigiloso do voto, e depositarão a cédula, dobrada uma vez ao
meio, na urna de votação dos votos por correspondência, que, após o depósito de todos
os votos, será encaminha à apuração pela Comissão Eleitoral.
Art. 56 - Após o encerramento das votações presencial e por correspondência, as urnas
serão encaminhas à apuração pela Comissão Eleitoral, que procederá a contagem dos
votos, indicando o total, os válidos e os nulos.
Art. 57 - Serão considerados nulos os votos, presenciais ou por correspondência, que:
I.
Não seja possível identificar o apontamento da chapa escolhida;
II.
Contenham rasuras na cédula física;
III.
Tenha elemento que permita a identificação do associado-eleitor;
IV.
Não chegarem à APAN, aos cuidados da Comissão Eleitoral, até o dia anterior ao
da eleição;
V.
Não esteja acompanhado de cópia da cédula de identidade, quando por
correspondência;
VI.
Seja de associado-eleitor que não estiver quite com as contribuições devidas à
Associação.
Parágrafo Único - É vedado o voto por procuração.
Art. 58 - Ao final da apuração, a Comissão Eleitoral proclamará eleita a chapa que tiver a
maioria simples dos votos válidos, lavrando imediatamente a respectiva ata com o
resultado, que será assinada pelos membros da Comissão Eleitoral, pelo atual Presidente
e 1º Secretário da Diretoria Executiva, para que tenham ciência inequívoca do sufrágio.
Parágrafo Único - No caso de empate, a Comissão Eleitoral designará novo dia de
votação, em até 30 (trinta) dias, para que o processo eleitoral seja refeito, com a
participação das mesmas chapas, e adotará as medidas necessárias para cientificar
todos os associados do novo dia de votação.
Art. 59 - A posse da chapa eleita ocorrerá na primeira quinzena do mês de abril, em
sessão solene, presidida pelo Presidente da Diretoria Executiva que irá transmitir o cargo,
ou, a pedido deste, por membro do Conselho Consultivo ou associado fundador.
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SEÇÃO IV – DOS RECURSOS
Art. 60 - Qualquer associado-eleitor poderá apresentar recurso, fundamentado e por
escrito, à Comissão Eleitoral.
Art. 61 - A Comissão Eleitoral julgará os recursos no prazo máximo de 2 (dois) dias do seu
recebimento e, quando necessário, adotará medidas cabíveis.
CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 62 - A Diretoria Executiva, à medida que se tornar necessário em face do crescimento
das atividades da APAN, poderá formar Comissões, permanentes ou temporárias, de:
I.
Articulação Institucional;
II.
Eventos;
III.
Educação;
IV.
Comunicação;
V.
Especialidades;
Parágrafo 1º - As comissões serão compostas por 3 (três) membros da Diretoria
Executiva e outros 3 (três) associados aprovados pelo colegiado.
Parágrafo 2º - As regras de funcionamento e nomeação dos titulares das Assessorias
serão estabelecidas pelo Regimento próprio.
Art. 63 - A dissolução da APAN só se fará por deliberação de Assembleia Geral
Extraordinária, especialmente convocada para este fim, que somente será instalada com
presença de 2/3 (dois terços) dos associados que estejam em pleno gozo de seus direitos,
e dependerá do voto de 3/5 (três quintos) dos presentes.
Art. 64 - No caso de dissolução da Associação, seu patrimônio e acervo será destinado às
associações filiadas à Rede ASBRAN ou, na impossibilidade, para outra organização não
governamental, de fins não econômicos, com finalidades idênticas ou semelhantes.
Art. 65 - Todas as funções ou cargos existentes por força deste Estatuto, ou criados por
regimentos ou regulamentos, são privativos dos associados da APAN, conforme suas
prerrogativas permitam, sendo vedada qualquer remuneração aos associados.
Parágrafo 1º - O disposto neste artigo não se aplica a contratação de profissionais
para serviços especializados ou trabalhadores para serviços administrativos da APAN.
Parágrafo 2º - Excepcionalmente a APAN poderá remunerar associado, em virtude da
prestação de serviço que o mesmo seja notoriamente reconhecido, desde que
expressamente autorizado pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.
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Art. 66 - No exercício dos cargos e funções, os associados serão pessoalmente
responsáveis, moral e materialmente, pelos seus atos, inclusive judicialmente, perante a
própria APAN, seus associados ou terceiros.
Art. 67 - As omissões deste Estatuto serão supridas pela Diretoria Executiva, desde que
não seja matéria privativa de deliberação por Assembleia Geral.
Art. 68 - Os atuais membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho TécnicoCientífico, permanecerão em seus respectivos cargos e funções, e cumprirão seus
mandatos até a eleição dos novos membros.
Art. 69 - Este estatuto foi elaborado em conformidade com a legislação vigente, revoga o
anterior e entra em vigor a partir da sua aprovação em Assembleia Geral, ficando à cargo
da Diretoria Executiva a devida averbação no Serviço de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da Comarca e Estado de São Paulo.
São Paulo, 01 de Agosto de 2016.
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