
 

 

ESTATUTO 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA EM PREVENÇÃO E PROMOÇÃO EM 

SAÚDE - BRAPEP 

 

CAPÍTULO I – Da Denominação, Prazo e Sede 

Artigo 1º – Fica constituída a Associação Brasileira de Pesquisa em Prevenção, Associação civil 

de direito privado sem fins lucrativos, doravante denominada BRAPEP, a qual se regerá por este 

estatuto e pelas disposições legais que lhe sejam pertinentes. 

Artigo 2º – A BRAPEP terá prazo de duração indeterminado. 

Artigo 3º – A BRAPEP tem sede e foro na Sala 214, Bloco D, CFH, Departamento de Psicologia, 

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade – Florianópolis – SC, 

CEP: 88040-900 e seu âmbito de atuação se estende por todo o território nacional e fora dele, 

através de representações, a critério de sua Diretoria, as quais deverão se submeter e se regerão 

pelas disposições estatuárias, sendo constituída por um número ilimitado de associados. 

 

CAPÍTULO II – Dos Objetivos Geral e Específicos  

Artigo 4º– A Associação Brasileira de Pesquisa em Prevenção e Promoção em Saúde é uma 

organização científica cujo objetivo geral é estimular, formular, articular e disseminar pesquisas 

no campo da prevenção e da promoção em saúde. 

Artigo 5º– A BRAPEP tem como objetivos específicos: 

 Articular projetos que visem embasar, desenvolver, avaliar, difundir conhecimentos e 

produzir evidências para intervenções de prevenção e promoção em saúde, considerando 

a realidade social e diversidade cultural brasileira; 



 

 

 Propiciar cooperação em rede entre os pesquisadores e profissionais associados à 

BRAPEP; 

  Promover articulações com lideranças comunitárias, associações, sociedades e 

organizações nacionais e internacionais que atuem em áreas/temas afins; 

 Incentivar o uso do conhecimento científico na formação de profissionais e pesquisadores 

no campo da prevenção e promoção em saúde;   

 Fornecer subsídios para formulações de políticas públicas baseadas em evidências 

científicas, numa perspectiva de multimétodos; 

 Comunicar necessidades do campo aos órgãos formuladores de políticas científicas e 

articular estratégias para fomento à pesquisa; 

 Posicionar-se em termos das políticas pertinentes ao campo da prevenção e promoção, 

zelando pelos princípios de integralidade, equidade em saúde e direitos humanos; 

 Fomentar discussões teórico-conceituais e metodológicas, articuladas entre diferentes 

áreas do conhecimento no campo da prevenção e promoção em saúde. 

Artigo 6º– A Associação não está organizada para o lucro e seus rendimentos líquidos não serão 

utilizados para os benefícios de seus membros, administradores, diretores ou de outras pessoas 

privadas. 

 

CAPÍTULO III. Dos Associados 

Artigo 7º– A Associação Brasileira de Pesquisa em Prevenção considera-se um espaço de 

participação para pesquisadores, trabalhadores, gestores, estudantes e representantes da 

Associação civil interessados nos objetivos da mesma. 

Artigo 8º– Os associados da BRAPEP farão parte de uma das três categorias apresentadas a 



 

 

seguir: 

a) Associados fundadores: são aqueles que assinaram a Ata de fundação da BRAPEP ou 

que participaram, à época, decisivamente para sua criação; 

b)  Associados efetivos: são pesquisadores, profissionais, membros da Associação civil e 

gestores do campo da prevenção e promoção em saúde, que tiveram sua inscrição aprovada 

pela Diretoria em qualquer tempo; 

c) Associados estudantes: são alunos de graduação ou pós-graduação lato ou stricto sensu, 

com interesse na área de prevenção e promoção em saúde, tendo sua inscrição sido aprovada 

em qualquer tempo pela Diretoria. 

 

Artigo 9º – São Direitos e Deveres dos Associados: 

a) Votar nas eleições da BRAPEP, desde que inscritos até 90 dias antes das eleições e que 

estejam quites com as suas obrigações com a Associação; 

b) Serem votados nas eleições da BRAPEP, desde que sejam associados fundadores ou 

associados efetivos que tenham sua inscrição de associado aprovada pela Diretoria há 

pelo menos dois anos antes das eleições e que estejam quites com as suas obrigações e 

contribuições com a Associação; 

c) Utilizar-se de todos os serviços mantidos pela BRAPEP, respeitadas as disposições 

administrativas, recebendo as publicações regulares por ela editadas, divulgações, e 

acesso ao website;  

d) Pautar a sua conduta dentro de padrões éticos e morais, honrando a entidade e zelando 

pelo cumprimento do estatuto; 

e) Pagar pontualmente a anuidade estabelecida pela Diretoria. 



 

 

§ 1º – Os Associados terão direito a desligamento voluntário da BRAPEP, desde que formalizem 

este pedido por escrito à Diretoria. 

§ 2o – A exclusão do associado será determinada pela Diretoria, somente havendo justa causa, 

assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o direito da ampla 

defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de: 

I.  Violação do estatuto social; 

II.  Difamação da Associação, de seus membros ou de seus associados; 

III.  Atividades contrárias às decisões das assembleias gerais; 

IV.  Desvio dos bons costumes; 

V. Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos ou imorais; 

VI.  Falta de pagamento, por parte dos “associados contribuintes”, de três parcelas consecutivas 

das contribuições associativas. 

§ 3o – Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso, por parte do associado excluído, à Assembleia 

Geral, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão de sua exclusão, através de 

notificação à Diretoria, manifestar a intenção de solicitar revisão da decisão da Diretoria por parte 

da Assembleia Geral; 

 

CAPÍTULO IV – Da Diretoria: 

Artigo 10º– A Associação será dirigida por uma Diretoria eleita em Assembleia Geral, por um 

mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição por uma vez.  

Artigo 11º – A BRAPEP será administrada por uma diretoria composta dos seguintes membros 

eleitos:  

- Presidente,  



 

 

- Vice-Presidente,  

- 1º Tesoureiro,  

- 2º Tesoureiro, 

- 1º Secretário,  

- 2º Secretário, 

- Coordenador de Comunicação 

- Vice Coordenador de Comunicação.  

Parágrafo Único – Além disso, a Associação será composta por um Conselho Consultivo e Fiscal 

de três membros efetivos e três suplentes.  

 

Artigo 12° – É de competência da Diretoria: 

a) Dirigir o BRAPEP, cumprindo e fazendo cumprir os Estatutos e as decisões da 

Assembleia; 

b) Administrar o BRAPEP, e praticar todos os atos que visem dotá-lo dos meios necessários 

para atingir os objetivos para os quais foi criado, prestando contas à Assembleia Geral; 

c) Deliberar sobre assuntos de interesse do BRAPEP; 

d) Apreciar o balancete, o orçamento da Entidade e o relatório de atividades, a cada ano, 

submetendo-os à apreciação anual do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral, que tem 

frequência bienal; 

e) Criar Comissões, Departamentos e Grupos de Trabalho para auxiliar a Diretoria; 

f) Decidir sobre a assinatura de convênios, contratos e instrumentos assemelhados; 

j) Analisar e decidir sobre os casos omissos, apresentando-os, em caso de recurso, à 



 

 

Assembleia Geral; 

l) Fixar a periodicidade e o valor da contribuição mínima a ser paga pelos associados; 

m) Aprovar os projetos, programas ou eventos a serem executados pelo BRAPEP; 

n) Manter intercâmbio com outras entidades, cientistas e pesquisadores do país e fora dele 

na defesa dos interesses comuns; 

p) Promover estudos, pesquisas relacionadas ao tema da prevenção e promoção em saúde, 

através de intercâmbios científicos nacionais e internacionais, cursos e congressos científicos 

sobre o assunto, publicação de artigos, revista e livros, folhetos impressos e website e redes 

sociais virtuais.  

Parágrafo Único - A Diretoria reunir-se-á bimensalmente, ou quando convocada, decidindo por 

maioria os assuntos em pauta, decidindo o Presidente em caso de empate. 

Artigo 13º-Ao Presidente compete: 

a) Representar a BRAPEP em todas as suas atividades, judicial e extrajudicialmente e em 

suas relações com terceiros em geral, inclusive na contratação de serviços prestados. Assinar 

contratos e outros documentos em nome da Associação, exceto quando tais direitos são 

atribuídos ao Tesoureiro.  

b) Presidir todas as reuniões da BRAPEP da Assembleia Geral e desempenhar outras funções 

autorizadas pela diretoria executiva.  

c) Executar ou fazer executar as deliberações da Diretoria e das Assembleias; 

d) Abrir e movimentar contas bancárias (efetuar pagamentos, assinar cheques e dar quitação) 

em conjunto com o Tesoureiro; 

e) Prestar contas da sua gestão bienalmente à Assembleia Geral. 



 

 

§ 1º – Poderão ser eleitos como Presidente associados fundadores ou efetivos que possuam título 

de Doutor e sejam pesquisadores do campo. 

§ 2o – Em caso de morte, renúncia ou incapacidade para exercer as funções do cargo, o vice-

presidente assume suas funções. 

Artigo 14° - Ao Vice-Presidente compete: 

a) Substituir o Presidente, quando de sua ausência ou falecimento, ficando incumbido das 

mesmas funções daquele; 

b) Auxiliar o Presidente e demais membros da Diretoria no exercício de suas atribuições; e 

c) Exercer as atividades a ele atribuídas pelo Presidente. 

Paragrafo único – Poderão ser eleitos como Vice-presidente associados fundadores ou efetivos 

que possuam título de Doutor e sejam pesquisadores do campo. 

Artigo 15° - Ao 1º tesoureiro compete: 

a) Organizar os trabalhos da Tesouraria, gerindo toda a parte econômica e financeira da 

BRAPEP; 

b) Organizar o recebimento, arrecadação e administração das anuidades, contribuições, 

donativos, rendas devidas à Associação; 

c) Movimentar os fundos sociais, emitindo cheques para pagamentos de despesas e, 

aplicações em geral, bem como assinar outros documentos de responsabilidade 

financeira da BRAPEP; 

d) Fiscalizar e supervisionar a contabilidade e apresentar um balanço correspondente ao 

Exercício Financeiro anual, até 15 dias antes do fim do exercício administrativo daquele 

ano; 



 

 

e) Auxiliar e fornecer as informações necessárias ao Conselho Fiscal; 

Parágrafo Único – O 2º tesoureiro deve auxiliar o 1º tesoureiro em suas funções e substituí-lo 

em sua ausência.  

Artigo 16° - Ao 1º Secretário compete: 

a) Dirigir todos os serviços de secretaria, redigir e lavrar as atas de todas as reuniões e 

assembleias, encaminhar e receber as correspondências da Associação; 

b) Orientar, dirigir, fiscalizar e coordenar todo expediente da Secretaria e providenciar 

sobre as reclamações a esta dirigidas; 

c) Organizar a inscrição e cadastro dos associados; 

d) Fiscalizar e orientar a organização dos arquivos da Associação, submetendo à apreciação 

do Presidente as medidas que julgar necessárias ao bom funcionamento dos mesmos; 

Parágrafo Único – O 2º secretário deve auxiliar o 1º secretário em suas funções e substituí-lo em 

sua ausência.  

Artigo 17° - Ao Coordenador de Comunicação compete: 

a) Coordenar as atividades de comunicação escrita e por internet da BRAPEP, organizando 

o site, blog e redes sociais da mesma; 

b) Organizar a interlocução da Associação com a imprensa e diferentes mídias; 

c) Presidir o Comitê de Comunicação e Publicação, coordenando as atividades do mesmo; 

d) Apresentar à Diretoria relatório anual das atividades de comunicação e publicações da 

BRAPEP; 

Parágrafo Único – O Vice Coordenador de Comunicação deve auxiliar o coordenador em suas 



 

 

funções e substituí-lo em sua ausência.  

 

CAPÍTULO V - Do Conselho Consultivo e Fiscal 

Artigo 18° - Compete ao Conselho Consultivo e Fiscal orientar, fiscalizar, auxiliar e aconselhar 

a Associação na solução dos problemas que digam respeito aos seus projetos e processos internos, 

assim como, examinar as contas da Associação, opinar sobre os balanços e relatórios de 

desempenho financeiro e contábil, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade; 

requisitar ao Tesoureiro a qualquer tempo, documentação comprobatória das operações 

econômico-financeira realizadas pela Associação.  

Parágrafo Único: O Conselho Consultivo e Fiscal tem os poderes e as atribuições que lhe são 

conferidas por lei. 

Artigo 19º - O Conselho Consultivo e Fiscal será composto de três membros efetivos e três 

suplentes, pertencentes à Associação, eleitos em conjunto com a Diretoria. 

Artigo 20° - Os membros do Conselho Consultivo e Fiscal permanecerão em seus cargos até a 

Assembleia Geral Bienal Ordinária, podendo ser reeleitos. 

 

 

CAPÍTULO VI - Da Assembleia Geral 

Artigo 21° - A Assembleia Geral Ordinária terá caráter bienal, com reuniões sempre a cada 

ocorrência do Congresso Brasileiro de Prevenção, para aprovar contas, eleger os membros da 

Diretoria e do Conselho Fiscal e deliberar sobre a agenda bienal da Associação. 

Artigo 22° - Poderá haver Assembleia Geral Extraordinária sempre que os interesses da 



 

 

Associação exigirem o pronunciamento dos associados, para os fins previstos por lei e nos 

seguintes casos: reforma do estatuto e eleição de nova Diretoria, por renúncia da diretoria em 

exercício. Estas Assembleias extraordinárias deverão ser convocadas pela Diretoria ou solicitadas 

através da assinatura de pelo menos 1/5 de seus associados.  

Artigo 23° - Compete à Assembleia Geral, por decisão da maioria dos presentes: 

a) Eleger e destituir a Direção e os membros do Conselho Fiscal; 

b) Aprovar as contas da Associação; e 

c) Alterar o Estatuto. 

 

§ 1º - As Assembleias serão instaladas pelo presidente da Associação ou seu substituto legal. 

§ 2º - Não havendo quórum de 50% dos associados em primeira chamada, será procedida segunda 

chamada, após 30 minutos da primeira chamada. A assembleia será instalada, independentemente 

do quórum mínimo, imediatamente após a segunda chamada. 

 

 

CAPÍTULO VII. Dos Congressos Bienais 

Artigo 24º. A BRAPEP realizará a cada dois anos o Congresso Brasileiro de Pesquisa em 

Prevenção e Promoção em Saúde, para promover o intercâmbio científico de temas relacionados 

à pesquisa, práticas e políticas em prevenção e promoção em saúde, assim como o encontro e a 

troca científica entre seus associados. O evento, itinerante, contará com a apresentação de painéis, 

comunicações coordenadas, simpósios, mesas redondas, conferências, grupos de trabalho e outros 

espaços para a discussão dos temas pertinentes aos objetivos da Associação.  

Artigo 25º. A Diretoria da BRAPEP poderá autorizar a realização de congressos adicionais e 

poderá cancelar ou adiar o Congresso Bienal, uma vez analisadas as circunstâncias que exigem 



 

 

esta atitude pelo Comitê do Congresso Bienal. 

Artigo 26º. A cada Congresso Bienal será escolhido e anunciado o local de realização do 

próximo, devendo a informação ser levada para todos seus associados. Este congresso será 

realizado em tempos e lugares convenientes para tantos membros da Associação quanto possível. 

Avisos de congressos adicionais ou de mudanças no tempo e local das reuniões serão enviados a 

todos os membros da Associação com a maior antecedência possível. 

Artigo 27º. Uma Assembleia Geral será realizada durante o Congresso Bienal para a discussão 

das atividades administrativas e científicas da Associação, incluindo a apresentação de relatórios 

financeiros e de atividades, assim como comunicações para informar os membros sobre questões 

de interesse para a Associação, conforme Capítulo VI. 

 

CAPÍTULO VIII. Comissões Permanentes  

Artigo 28º. Comitê do Congresso Bienal: 

§ 1º- Os objetivos deste Comitê são organizar e divulgar o Congresso Bienal e, em consulta com 

a Diretoria, designar aqueles que serão responsáveis por vários segmentos do programa. O Comitê 

deverá ser responsável pela elaboração de um programa inicial para distribuição aos membros, 

assim como pela viabilização da logística do evento. 

§ 2º - O Comitê do Congresso Bienal será composto pelo Vice-Presidente, que será o 

Coordenador Geral do Evento e pelo tesoureiro, como representantes da Diretoria e por uma 

Comissão Organizadora Local, conforme a decisão da cidade de realização do próximo evento, 

com pelo menos cinco membros indicados pela Assembleia Geral ou pela Direção, sendo um 

destes membros definido como sendo o Coordenador local do Congresso. 

§ 3º - O Comitê é responsável por as atividades previstas e supervisionar o orçamento do 



 

 

Congresso Bienal, devendo enviar relatório parcial de atividades à Diretoria sobre a situação e as 

operações do Congresso em andamento, incluindo ao final uma prestação de contas das atividades 

desenvolvidas, assim como das receitas e despesas, para ser apresentada na Assembleia Geral.  

Artigo 29º - Do Comitê de Comunicação e Publicação:  

§ 1º - O Comitê de Comunicação e Publicação tem como objetivo executar a política de 

comunicação da Associação e a editoria da Revista Brasileira de Prevenção e Promoção em 

Saúde, principal veículo de comunicação científica da BRAPEP. Deve também desenvolver e 

supervisionar as comunicações impressas e eletrônicas da Associação, através de websites, redes 

sociais e outros mecanismos de interação com o público em geral. 

§ 2º - O Comitê de Comunicação e Publicação é também responsável por supervisionar o 

orçamento da Revista e de outros canais de comunicação, devendo enviar o relatório anual à 

Diretoria sobre a situação e as operações da revista e outros, incluindo uma prestação de contas 

das receitas e despesas para o ano corrente. 

§ 3º - O referido comitê é composto de cinco membros, sendo presidido pelo Coordenador de 

Comunicação da Diretoria Executiva e mais quatro membros indicados na Assembleia Geral.  

§ 4º - O Comitê comporá parte do conselho editorial da Revista Brasileira de Prevenção e 

Promoção em Saúde e terá a responsabilidade de indicar outros membros para o Conselho 

Editorial. 

 

CAPÍTULO IX – Dos Grupos de Trabalho 

Artigo 30º - A BRAPEP poderá se organizar em Grupos de Trabalhos (GT) temáticos, conforme 

o desfecho relacionado às ações e pesquisas no campo da prevenção e promoção em saúde, como 

por exemplo: DST/AIDS, Drogas, Sexualidade, Violência, Educação, Saúde Mental, Ambiente 



 

 

de Trabalho, entre tantos outros possíveis. 

§ 1º – Os GTs serão definidos conforme as demandas dos associados da BRAPEP.  

§ 2º – Os associados, em número mínimo de cinco membros, deverão dirigir carta à diretoria da 

BRAPEP consolidando seu pedido de constituição do GT específico, com justificativa, nominata 

dos membros participantes, currículo lattes e possibilidade de articulação de projetos e ações em 

torno do tema.  

§ 3º – Os GTs se reunião bienalmente durante a realização do Congresso da BRAPEP, podendo 

desenvolver ações articuladas pelo grupo no interstício dos Congressos.  

 

 

CAPÍTULO X - Das Eleições 

Artigo 31° – As eleições para a Diretoria serão realizadas a cada 2 (anos) anos, através de voto 

secreto em assembleia geral.  

Artigo 32° – Poderão candidatar-se à Diretoria, qualquer um dos os associados fundadores ou 

efetivos na vigência de seus direitos, desde que em dia com suas obrigações com a Associação. 

Artigo 33° – Fica estipulado o prazo de 90 dias antes das eleições, para abertura e divulgação do 

edital de convocação de composição e inscrição das chapas. Aos 45 dias antes da eleição deverá 

ser encerrado o prazo de inscrição das chapas. A partir de então, e no máximo até os 30 dias antes 

da eleição, deverá ser aberto e divulgado o edital de Convocação das Eleições. 

§ 1º – O voto deverá ser secreto e ocorrer durante assembleia geral, realizada durante o Congresso 

Bienal, sendo que as cédulas deverão ser postadas numa urna e a apuração será ao final da 

Assembleia;  



 

 

§ 2º – Estará eleita a chapa que obtiver a maioria simples de votos. 

Artigo 34° – A diretoria eleita tomará posse em 1º de janeiro do ano consecutivo ao da eleição 

em assembleia geral. 

Artigo 35° – Os membros da Diretoria, bem como os demais associados, não respondem como 

pessoa física pelos encargos e obrigações sociais do BRAPEP, salvo se exorbitarem as funções 

que lhe são atribuídas neste estatuto ou se infringirem determinações legais. 

 

CAPÍTULO XI - do Patrimônio e da Prestação de Contas 

Artigo 36° - O patrimônio da BRAPEP, é constituído de: 

 Bens móveis e imóveis que forem adquiridos ao longo de sua organização; 

 Doações e legados; 

 Quaisquer bens e valores à BRAPEP, designados. 

Artigo 37° – Constituem receitas da BRAPEP: 

 Contribuições anuais dos associados; 

 Rendas patrimoniais que venham auferir; 

 Rendas advindas de cursos, conferências, congressos e outras atividades técnico-

científicas; 

 Contribuições voluntárias; 

 Subvenções e doações. 

Artigo 38° - A alienação, licença, empréstimo, hipoteca, penhor, venda ou troca dos bens 



 

 

patrimoniais da BRAPEP, móveis e imóveis, somente poderá ser decidida por aprovação da 

maioria dos associados presentes à Assembleia Geral Extraordinária, convocada especificamente 

para tal fim. 

Artigo 39° - O exercício social terá a duração de 1 (um) ano, com inicio em 1º de janeiro e término 

em 31 de dezembro. 

Artigo 40° - No fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração 

contábil da Associação, um balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício e 

uma demonstração das origens de recursos. 

 

CAPÍTULO XII - Da Liquidação e Dissolução 

Artigo 41° - A ASSOCIAÇÃO poderá ser extinta a qualquer tempo, mas somente por decisão 

judicial ou por deliberação de 2/3 do voto dos associados, desde que seja convocada uma 

Assembleia Geral Extraordinária para tal fim. 



 

 

Parágrafo Único - No caso de dissolução da Associação, seu patrimônio líquido será transferido 

para outra pessoa jurídica, que tenha idoneidade e possua o objetivo social e científico próximo 

desta Associação. 

Artigo 42° - No caso de extinção da BRAPEP, competirá à assembleia geral extraordinária 

estabelecer o modo de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que devam funcionar 

durante o período da liquidação. 

 

CAPÍTULO XII - Disposições Gerais 

Artigo 43° – A BRAPEP, não remunera, sob qualquer forma, cargos de sua Diretoria ou Conselho 

Fiscal, bem como outras comissões que venham a se constituir, e não distribui lucros, 

bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados sob nenhuma forma ou 

pretexto. 

Artigo 44° – É vedado a qualquer um dos associados usar o nome da BRAPEP ou valer-se de sua 

reputação para atividades de caráter particular, lucrativas ou não, sem prévia autorização, por 

escrito, da Diretoria, sob pena de exclusão. 

Artigo 45° – A Diretoria poderá contratar profissionais para auxiliar e assessorar a entidade, nas 

áreas jurídica, fiscal, contábil e outras que se tornarem necessárias.  

Artigo 46° – O presente estatuto entra em vigor a partir da data de seu registro em cartório. 

Artigo 47° – Os casos omissos ou não expressamente estabelecidos neste Estatuto serão regidos 

pelos dispositivos constantes da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Ficando desde já nomeado 

o FORO de FLORIANÓPOLIS, SC, para dirimir dúvidas oriundas do presente Estatuto com 

referência à ASSOCIAÇÃO. 

São Paulo, 05 de agosto de 2016. 

 


