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CAPÍTULO I  

 

 

DA ANED, SUA CONSTITUIÇÃO E SEUS OBJETIVOS  

 

 

Art. 1 – A Associação Nacional dos Empregados da Dataprev (Aned) é uma sociedade 

civil, sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, com sede à rua Professor 

Álvaro Rodrigues, 460, Botafogo, Rio de Janeiro, CEP 22280-040, foro na cidade do Rio 

de Janeiro e jurisdição em todo o território nacional. 

 

Art. 2 – O prazo de duração da Associação é indeterminado.  

 

Art. 3 – A Aned é constituída por um Conselho Diretor, uma Diretoria Executiva, uma 

Diretoria Plena e um Conselho Fiscal, cujas competências estão previstas no Capítulo III, 

seções II, III, IV e V deste Estatuto. 

 

Parágrafo único – Os conselheiros e os diretores não receberão da Aned qualquer 

espécie de remuneração ou vantagem financeira, excetuando-se as diárias e reembolso de 

despesas devidamente comprovadas, em caso de viagens e serviços prestados à Aned. 

 

Art. 4 – São objetivos da Associação: 

 

I. Articular com as associações regionais de empregados da Dataprev 

promovendo sua união e ação conjunta; 

II. Promover convênios prioritariamente em âmbito nacional, a fim de atender o 

conjunto de seus associados; 

III. Proporcionar aos associados atividades culturais, educacionais e de formação 

profissional, desportivas, de lazer e assistenciais, em âmbito nacional; 

IV. Promover a adoção de medidas de interesse geral de seus associados, 

defendendo a categoria em seus movimentos legítimos; 

V. Representar seus associados junto a Dataprev, Fenadados, Planos de Saúde, 

Prevdata, Parlamento e demais instituições às quais os empregados da 

Dataprev estejam vinculados; 

VI. Coordenar, assessorar e representar as associações regionais;  

VII. Promover o intercâmbio com entidades educacionais, culturais, recreativas, 

desportivas, técnico-científicas de profissionais e de classe;  

VIII. Representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses 

de seus associados; 

IX. Promover convênios, elaborar, desenvolver e gerenciar projetos, em âmbito 

nacional, a fim de atender os interesses do conjunto de seus associados; 
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CAPÍTULO II  

 

 

DO QUADRO SOCIAL  

 

 

SEÇÃO I – DAS CATEGORIAS SOCIAIS 

 

Art. 5 – O quadro social da Aned será composto de quatro categorias de sócios admitidos 

na forma deste Estatuto, a saber: 

 

I. Sócios efetivos; 

II. Sócios diretos. 

III. Sócio Especial Contribuinte. 

 

1º – Sócios diretos são aqueles empregados, ativos ou aposentados, que optaram 

por contribuir diretamente para a Aned com o percentual ou valor estabelecido pela 

entidade. 

2º – Sócios efetivos são aqueles integrantes do quadro de associados das entidades 

estaduais filiadas. 

3º – Sócios Especiais Contribuintes são os sócios autorizados a utilizar os 

convênios firmados pela ANED, mesmo não sendo empregados da Dataprev, mediante 

pagamento da contribuição mensal definida pela Diretoria Executiva da entidade. 

4º – O Sócio Especial Contribuinte não responde, subsidiária ou solidariamente, 

por quaisquer obrigações contraídas ou assumidas pela Associação dos Empregados da 

Dataprev - ANED. 

5º – O Sócio Especial Contribuinte, pela sua natureza, não tem direito de voto e 

de ser votado. 

6º – A admissão de Sócio Especial Contribuinte far-se-á mediante proposta 

aprovada pela Diretoria Plena da Aned, que poderá delegar tais poderes a procurador (es) 

constituídos(s). 

7º – Dependentes de sócios empregados da Dataprev falecidos ou licenciados 

devem ser associados nesta modalidade para fazerem jus à utilização de convênios da 

entidade. 

 

Art. 6 – Os sócios não respondem subsidiariamente por obrigações assumidas pela Aned. 
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SEÇÃO II – DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS  

 

 

Art. 7 – São direitos do associado: 

 

 

a) Usufruir das prerrogativas previstas neste Estatuto; 

b) Frequentar as dependências sociais da Aned; 

c) Votar e ser votado, desde que seja das categorias de Sócio Direto ou 

Efetivo;  

d) Usufruir dos benefícios e/ou convênios que venham a ser oferecidos; 

 

SEÇÃO III – DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS 

 

 

Art. 8 – São deveres do associado: 

 

 

a) Observar as normas constantes deste Estatuto, dos regimentos, as decisões 

administrativas e do Conselho Diretor; 

b) Comportar-se com isenção de espírito sectário, religioso ou político-partidário 

em atividades externas às quais comparecer como representante da Entidade; 

c) Zelar pelo bom nome da Aned, pela conservação de seus bens materiais e pelo 

cumprimento dos dispositivos do Estatuto da Aned e seus regulamentos. 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS E SUAS ATRIBUIÇÕES  

SEÇÃO I – DOS PODERES SOCIAIS 

  

Art. 9 – Os poderes sociais da Aned serão exercidos pela Diretoria Executiva, Diretoria 

Plena, Conselho Diretor e Conselho Fiscal. 

 

Art. 10 – A Aned será administrada pela Diretoria Executiva. 

 

Art. 11 – Os conselheiros e diretores somente responderão pessoalmente quando, agindo 

em nome da Aned, violarem disposição legal, estatutária ou do regimento interno, 

independentemente da culpa ou dolo. 
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SEÇÃO II – DO CONSELHO DIRETOR  

 

Art. 12 – A assembleia geral da Aned é a reunião do Conselho Diretor. 

 

Art. 13 – A assembleia geral do Conselho Diretor da Aned é composta por:  

 

a) Três membros da Diretoria Executiva da Aned; 

b) Um membro titular do Conselho Fiscal da Aned; 

c) Um membro representante de cada associação estadual filiada, que se fará 

representar pessoal ou virtualmente, conforme parágrafo único do Art. 17, ou 

por procuração específica. 

 

Parágrafo único: A participação na assembleia geral condiciona-se à apresentação, 

pelo(a) representante ou procurador(a) estabelecido(a), de ata de posse da entidade 

representada e de prévia confirmação da participação. 

 

Art. 14 – Compete à assembleia geral do Conselho Diretor: 

I. Fixar a orientação geral das atividades da Aned; 

II. Aprovar os regulamentos complementares ao presente Estatuto; 

III. Fiscalizar a gestão da Diretoria da Aned podendo declarar a perda de 

mandato de qualquer um de seus membros em decorrência de infração aos 

preceitos estatutários ou de prática de atos prejudiciais aos interesses da 

Aned pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total de membros do 

Conselho Diretor; 

IV. Convocar assembleias extraordinárias a serem realizadas pelas 

associações regionais para deliberar sobre indicativos e consultas do 

Conselho Diretor; 

V. Apreciar e decidir sobre os recursos interpostos contra atos da Diretoria 

Executiva; 

VI. Deliberar sobre a criação ou supressão de secretarias extraordinárias para 

execução de programas específicos de interesse da Aned; 

VII. Solucionar os problemas de interpretação do presente Estatuto; 

VIII. Deliberar sobre contas, balanços e relatórios da Diretoria Executiva após 

parecer do Conselho Fiscal; 

IX. Deliberar sobre alterações do Estatuto que só terão efeito com o voto de, 

no mínimo, 2/3 (dois terços) do total de membros do Conselho Diretor; 

X. Tratar de assuntos de interesse geral. 

 

Art. 15 – Nas assembleias gerais do Conselho Diretor, as associações regionais se farão 

representar por um membro de sua diretoria, em ambos os casos com procuração 

específica e em acordo com o Estatuto da associação que representa. 
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Art. 16 – O Conselho Diretor reunir-se-á em assembleia geral por solicitação: 

 

a) de no mínimo três membros da Diretoria Executiva ou;  

b) de no mínimo dois membros do Conselho Fiscal ou; 

c) de no mínimo um terço (1/3) dos membros do Conselho Diretor. 

 

Art. 17 – Quando da realização de assembleia geral do Conselho Diretor da Aned, os 

convocantes deverão comunicar por escrito: pauta, local e data da reunião a todos os 

membros do Conselho com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à data 

prevista para a realização da reunião. 

 

Parágrafo único: Se não houver disponibilidade de recursos para o deslocamento 

e organização de assembleia geral com reunião presencial do Conselho Diretor, aquela 

poderá se constituir e deliberar eletronicamente, sob regimento próprio a ser estabelecido, 

por qualquer outro instrumento de comunicação, inclusive virtual, como chats, lista de e-

mails, bate-papos, teleconferência, entre outros. 

 

 

SEÇÃO III – DA DIRETORIA EXECUTIVA  

 

 

Art. 18 – A Diretoria Executiva é o órgão administrativo da Aned e executor das diretrizes 

elaboradas pelo Conselho Diretor. 

 

Art. 19 – A Diretoria Executiva será constituída por: Presidência, Vice-presidência, 

Diretoria de Finanças, Secretaria-Geral, Diretoria de Relações Institucionais, Diretoria de 

Promoção Social e Diretoria de Divulgação, com diretores eleitos em âmbito nacional, 

juntamente aos membros do Conselho Fiscal. 

 

Art. 20 – Em caso de impedimento ou renúncia do presidente, serão seus substitutos 

naturais e nesta ordem: 

 

a) o(a) Vice-Presidente;  

b) o(a) Diretor(a) de Finanças; 

c) o(a) Secretário(a) Geral; 

d) o(a) Diretor(a) de Relações Institucionais; 

e) o(a) Diretor(a) de Promoção Social; 

f) o(a) Diretor(a) de Comunicação. 

 

Art. 21 – Salvo as substituições previstas no Art. 20, as vagas por impedimento ou 

renúncia que surgirem serão preenchidas pelos integrantes da Diretoria Plena, indicados 

pela Diretoria Executiva. 

 

Parágrafo único: Em caso de não haver mais integrantes da Diretoria Plena para 

preenchimento das vagas existentes, será observado o disposto no Art. 50.  
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Art. 22 – Em caso de renúncia, exoneração, impedimento, fim de mandato, desligamento 

ou qualquer outra forma de afastamento, os membros da Diretoria Executiva da Aned 

ficarão responsáveis pela devolução dos bens e documentos da Associação que estejam 

sob sua responsabilidade, assim como pelo recolhimento dos objetos pessoais porventura 

deixados na sede da entidade, sob pena de responderem por quaisquer perdas e/ou danos 

causados à entidade em todas as esferas. 

 

Art. 23 – As reuniões da Diretoria Executiva somente serão realizadas com a presença 

mínima da metade dos diretores em exercício, sendo os assuntos resolvidos por maioria 

simples de votos dos presentes. 

 

Parágrafo único: Se não houver disponibilidade de recursos para o deslocamento 

e organização de reunião presencial da Diretoria Executiva, esta poderá se constituir e 

deliberar eletronicamente, sob regimento próprio a ser estabelecido, por qualquer outro 

instrumento de comunicação, inclusive virtual, como chats, lista de e-mails, bate-papos, 

teleconferência, entre outros. 

 

Art. 24 – Compete à Diretoria Executiva: 

 

I. Elaborar e submeter ao Conselho Fiscal e, posteriormente, aos membros 

do Conselho Diretor, os balancetes e relatórios financeiros com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação aos prazos previstos 

para realização de sua reunião; 

II. Observar o cumprimento das diretrizes e normas regulamentares 

deliberadas pelo Conselho Diretor;  

III. Executar projetos em todos os níveis, observando o presente Estatuto e 

seus regulamentos complementares; 

IV. Gerir os recursos da Aned ou aqueles colocados à sua disposição; 

V. Informar aos Conselhos Diretor e Fiscal, sempre que solicitado, a situação 

econômico-financeira da Aned; 

VI. Propor ao Conselho Diretor e adotar medidas que atendam aos objetivos 

da Aned e aos de seus associados; 

VII. Firmar e administrar convênios e programas de abrangência nacional; 

VIII. Assessorar as entidades, para que criem e/ou regularizem sua estrutura 

regional; 

IX. Deliberar sobre investimentos e outras operações financeiras; 

X. Admitir e demitir empregados, por meio de processo seletivo.  
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Art. 25 – Ao(À) presidente da Aned são conferidas as seguintes competências: 

 

I. Coordenar atividades da Aned; 

II. Representar a Aned ou delegar poderes de representação, em juízo ou fora 

dele, a qualquer membro da Diretoria Executiva; 

III. Assinar, junto com o(a) vice-presidente ou o(a) diretor(a) financeiro(a) ou 

o(a) secretário(a) geral, cheques e documentos que envolvam 

responsabilidade financeira da Aned;  

IV. Fornecer informações a terceiros sobre assuntos de interesse da Aned; 

V. Decidir e providenciar medidas de caráter urgente na defesa dos interesses 

da Aned e de seus associados; 

VI. Representar as associações e seus associados em suas reivindicações; 

VII. Designar representantes para participar de eventos de interesse da Aned 

quando do impedimento dos membros da Diretoria Executiva;  

VIII. Efetuar junto com o(a) diretor(a) financeiro(a) ou o(a) vice-presidente ou 

o(a) secretário(a) geral, a movimentação das contas bancárias da Aned. 

IX. Realizar, junto com o(a) diretor(a) financeiro(a) ou o(a) vice-presidente ou 

o(a) secretário(a) geral e, sob deliberação da Diretoria Executiva, 

investimentos e outras operações financeiras da Aned. 

 

 

Art. 26 – Ao(À) vice-presidente da Aned são conferidas as seguintes competências: 

 

I. Assessorar o(a) presidente e substituí-lo(a) em seus impedimentos; 

II. Auxiliar o(a) diretor(a) secretário(a) geral na elaboração de relatórios que 

se fizerem necessários; 

III. Representar a Aned, em juízo ou fora dele, sob delegação do(a) presidente 

da Aned; 

IV. Fornecer informações a terceiros sobre assuntos de interesse da Aned; 

V. Representar as associações e seus associados em suas reivindicações; 

VI. Assinar, junto com o(a) presidente ou o(a) diretor(a) financeiro(a) ou o(a) 

secretário(a) geral, cheques e documentos que envolvam responsabilidade 

financeira da Aned; 

VII. Efetuar, junto com o(a) presidente ou o(a) diretor(a) financeiro(a) ou o(a) 

secretário(a) geral, a movimentação das contas bancárias da Aned; 

VIII. Realizar, junto com o(a) presidente ou o(a) diretor(a) financeiro(a) ou o(a) 

secretário(a) geral e, sob deliberação da Diretoria Executiva, 

investimentos e outras operações financeiras da Aned. 
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Art. 27 – Ao(À) diretor(a) de Finanças compete: 

 

I. Efetuar todo pagamento de despesas, devidamente autorizadas, segundo 

cronograma específico; 

II. Manter controle de caixa e saldo bancário e apresentar balancetes mensais 

ao Conselho Fiscal; 

III. Organizar balanço anual e demonstrativo da variação patrimonial da Aned, 

para ser apresentado aos Conselhos Diretor e Fiscal; 

IV. Efetuar, junto com o(a) presidente ou o(a) vice-presidente ou o(a) 

secretário(a) geral, a movimentação das contas bancárias da Aned; 

V. Orientar as associações filiadas, sempre que haja uma solicitação expressa; 

VI. Substituir o(a) vice-presidente em seus impedimentos;  

VII. Realizar, junto com o(a) presidente ou o(a) vice-presidente ou o(a) 

secretário(a) geral e sob deliberação da Diretoria Executiva, investimentos 

e outras operações financeiras da Aned;  

VIII. Representar a Aned, em juízo ou fora dele, sob delegação do(a) presidente 

da Aned;  

IX. Fornecer informações a terceiros sobre assuntos de interesse da Aned;  

X. Representar as associações e seus associados em suas reivindicações. 

XI. Assinar, junto com o(a) presidente ou o(a) vice-presidente(a) ou o(a) 

secretário(a) geral, cheques e documentos que envolvam responsabilidade 

financeira da Aned; 

 

Art. 28 – Ao(À) secretário(a) geral compete: 

       

I. Coordenar ou supervisionar os planos setoriais da Diretoria Executiva; 

II. Organizar o cronograma anual de atividades da Aned e providenciar 

condições para sua realização;  

III. Elaborar relatórios e o inventário anual da Aned; 

IV. Responder pela Diretoria de Finanças quando do impedimento de seu 

titular; 

V. Representar a Aned, em juízo ou fora dele, sob delegação do(a) presidente 

da Aned; 

VI. Fornecer informações a terceiros sobre assuntos de interesse da Aned; 

VII. Representar as associações e seus associados em suas reivindicações. 

VIII. Assinar, junto com o(a) presidente ou o(a) diretor(a) financeiro(a) ou o(a) 

secretário(a) geral, cheques e documentos que envolvam responsabilidade 

financeira da Aned; 

IX. Efetuar, junto com o(a) presidente ou o(a) diretor(a) financeiro(a) ou o(a) 

secretário(a) geral, a movimentação das contas bancárias da Aned; 

X. Realizar, junto com o(a) presidente ou o(a) diretor(a) financeiro(a) ou o(a) 

secretário(a) geral, e sob deliberação da Diretoria Executiva, 

investimentos e outras operações financeiras da Aned. 
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Art. 29 – Ao(À) diretor(a) de Relações Institucionais compete:  

 

I. Articular as ações da Aned junto aos Parlamentares, Associações de 

Empregados e Sindicatos buscando ampliar o campo de atuação da 

entidade. 

II. Planejar as ações necessárias para execução do plano de ação político da 

entidade; 

III. Implantar ações de parcerias;  

IV. Desenvolver articulações visando a execução do plano de ação da 

entidade; 

V. Representar a Aned, em juízo ou fora dele, sob delegação do(a) presidente 

da Aned; 

VI. Fornecer informações a terceiros sobre assuntos de interesse da Aned;  

VII. Representar as associações e seus associados em suas reivindicações; 

 

Art. 30 – Ao(À) diretor(a) de Promoção Social compete:  

 

I. Coordenar atividades socioculturais e desportivas; 

II. Planejar, implantar e manter atividades para o desenvolvimento 

sociocultural e a integração das associações filiadas à Aned; 

III. Desenvolver atividades que proporcionem o desenvolvimento do espírito 

associativo; 

IV. Participar da organização e supervisão de atividades de congraçamento 

entre associações filiadas; 

V. Representar a Aned, em juízo ou fora dele, sob delegação do(a) presidente 

da Aned; 

VI. Fornecer informações a terceiros sobre assuntos de interesse da Aned;  

VII. Representar as associações e seus associados em suas reivindicações; 

VIII. Desenvolver e administrar os convênios relacionados à saúde e educação; 

 

 

Art. 31 – Ao(À) diretor(a) de Divulgação Comunicação compete: 

 

I. Promover a divulgação periódica das atividades do Conselho Diretor e da 

Diretoria Executiva; 

II. Planejar, implantar e manter atividades que possibilitem a comunicação 

rápida e eficiente entre a Aned, suas filiadas e seus associados; 

III. Divulgar as atividades socioculturais das filiadas, desde que previamente 

informado(a) em tempo hábil;  

IV. Representar a Aned, em juízo ou fora dele, sob delegação do(a) presidente 

da Aned;  

V. Fornecer informações a terceiros sobre assuntos de interesse da Aned;  

VI. Representar as associações e seus associados em suas reivindicações. 
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SEÇÃO IV – DA DIRETORIA PLENA 

 

Art. 32 – São atribuições da Diretoria Plena  

 

 

I. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

II. Cumprir e fazer cumprir as deliberações e decisões, tomadas pela entidade 

e suas instâncias; 

III. Auxiliar na elaboração e controle dos planos de operacionalização política 

e das campanhas aprovadas pela entidade e suas instâncias; 

IV. Estudar e aprovar as propostas de filiação de associados. 

V. Deliberar sobre a concessão dos títulos de Sócio Especial Contribuinte 

pelo voto da maioria simples. 

VI. Realizar seminários, simpósios, encontros de base da entidade ou 

regionalizados, sobre assuntos de interesses dos associados; 

VII. Manter intercâmbio com outras entidades da mesma categoria, bem como 

de outras para a participação nas lutas gerais do país; 

VIII. Apreciar e autorizar a locação de imóveis, bem como alienação de bens 

móveis da entidade. 

IX. Solicitar reunião da Diretoria Executiva ou da Plena, sempre que julgar 

necessário. 

 

SEÇÃO V – DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 33 – O Conselho Fiscal é órgão fiscalizador da gestão econômico-financeira da Aned, 

podendo recorrer ao parecer de técnicos ou especialistas quando necessário, sendo 

constituído por 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes, todos eles 

associados e eleitos em conjunto com a Diretoria Executiva.  

 

Art. 34 – As vagas que por qualquer impedimento ou renúncia surgirem serão preenchidas 

pelos respectivos suplentes. 

 

Parágrafo único: Em caso de não haver mais suplentes para preenchimento das 

vagas existentes será observado o disposto no Art. 50. 

 

Art. 35  – Em caso de renúncia, exoneração, impedimento, fim de mandato, desligamento 

ou qualquer outra forma de afastamento os membros do Conselho Fiscal da Aned ficarão 

responsáveis pela devolução dos bens e documentos da Associação que estejam sob sua 

responsabilidade, assim como pelo recolhimento dos objetos pessoais porventura 

deixados na sede da entidade sob pena de responderem por quaisquer perdas e/ou danos 

causados à entidade, em todas as esferas. 

  

http://www.aned.com.br/
mailto:aned.dataprev@gmail.com


            ANED Associação Nacional dos Empregados da DATAPREV 

 

pág. 12 

Rua Professor Álvaro Rodrigues, 460 – Botafogo CEP 22280-040 Rio de Janeiro-RJ 
 Site: www.aned.com.br  E-mail: aned.dataprev@gmail.com 

 

Art. 36 – Compete ao Conselho Fiscal:  

 

I. Emitir parecer sobre o balanço anual e contas prestadas pela Diretoria 

Executiva, apontando os fatos examinados no prazo de 60 (sessenta) dias de 

sua apresentação; 

II. Examinar mensalmente o balancete enviado pela Diretoria de Finanças, 

devolvendo-o com seu visto se o achar conforme ou explicitando a 

irregularidade que porventura encontrar; 

III. Solicitar reunião da Diretoria Executiva e/ou do Conselho Diretor, sempre que 

julgar necessário, observado o disposto nos Artigos 16 e 23; 

IV. Examinar cuidadosamente os livros de escrituração, documentos de receita, 

despesa, títulos e depósitos bancários da Aned; 

V. Emitir parecer, quando solicitado pela Diretoria Executiva e/ou pelo Conselho 

Diretor, sobre operações financeiras que a Aned pretenda utilizar; 

VI. Sugerir à Diretoria Executiva e/ou ao Conselho Diretor as medidas que julgar 

necessárias à melhoria da saúde financeira da Aned. 

 

 

 

SEÇÃO VI – DAS ASSEMBLEIAS 

 

 

Art. 37 – As assembleias para discussão e deliberação de indicativos e consultas 

encaminhados pelo Conselho Diretor e/ou pela Diretoria Executiva da Aned deverão ser 

realizadas pelas associações regionais, pela Aned ou por ⅕ (um quinto) dos associados, 

dentro dos prazos previstos, sendo comunicados os seus resultados por qualquer meio à 

Diretoria Executiva da Aned, acompanhados de cópia da lista de presença e da ata de 

assembleia.  

 

Parágrafo único – Para efeito de resultado final das deliberações de indicativos e 

consultas encaminhados pelo Conselho Diretor e/ou pela Diretoria Executiva da Aned 

serão somados os votos obtidos por cada proposta em cada assembleia regional, assim se 

chegando às propostas vencedoras em âmbito nacional, ou sendo assembleia da Aned, já 

tem-se o resultado nacional. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 38 – O patrimônio da Aned será constituído de bens imóveis, corpóreos e 

incorpóreos, além de reservas, contribuições, doações, subvenções, legados e verbas 

especiais que a Aned possua ou venha a possuir. 

 

 

Art. 39 – Constituirão a receita da Aned: 

 

I. As contribuições das associações regionais filiadas, referentes a 15% (quinze 

por cento) da receita gerada com a contribuição mensal de seus associados; 

II. As contribuições dos associados diretos referentes a 0,5% do salário; 

III. As contribuições dos associados diretos aposentados, no valor estabelecido 

pela entidade. 

IV. As contribuições dos associados na categoria sócio especial contribuinte, no 

valor estabelecido pela entidade. 

V. Doações, legados, auxílios e subsídios de qualquer espécie que forem feitos 

pela Dataprev ou por terceiros;  

VI. O resultado da exploração de bens ou serviços;  

VII. Renda de aplicações e de bens patrimoniais; 

VIII. Outras receitas eventuais. 

 

 

Art. 40 – Constituirão despesas da Aned: 

 

I. Despesas com funcionários, encargos trabalhistas, tributos e serviços 

contratados;  

II. Aluguel dos locais necessários ao desenvolvimento de suas atividades;  

III. Os custos de bens e serviços necessários ao desenvolvimento de suas 

atividades;  

IV. Despesas eventuais. 
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CAPÍTULO V 

 

DAS ELEIÇÕES 

 

 

SEÇÃO I – DA COMISSÃO ELEITORAL, DA INSCRIÇÃO DE CHAPAS E DA 

DURAÇÃO DO MANDATO 

 

Art. 41 – Para coordenar todo o processo eleitoral, a Aned nomeará uma Comissão 

Eleitoral, composta de três membros sem envolvimento com a disputa, sendo no mínimo 

dois destes membros pertencentes ao quadro de associados da Aned e/ou das associações 

regionais filiadas à Aned, com poderes para aprovar inscrição de chapas, julgar recursos 

impetrados nas regionais, apurar, proclamar e empossar os eleitos.  

 

§ 1º – A Diretoria Executiva da Aned deverá comunicar às associações regionais 

filiadas o início do processo eleitoral, bem como a composição da Comissão 

Eleitoral encarregada de conduzir o processo. 

 

§ 2º – Os membros designados para a Comissão Eleitoral deverão ser escolhidos 

entre pessoas que possam assegurar um pleito imparcial. Os pedidos de 

impugnação contra qualquer membro da Comissão Eleitoral deverão ser 

apresentados, com sua respectiva justificação, até 5 (cinco) dias depois da 

comunicação do início do processo eleitoral, e deverão ser apreciados pelo 

Conselho Fiscal num prazo de até 3 (três) dias a contar da data de apresentação do 

pedido de impugnação. 

 

§ 3º – Cada chapa inscrita poderá indicar, a seu critério, um(a) representante para 

compor a Comissão Eleitoral. 

 

§ 4º – As decisões da Comissão Eleitoral deverão ser tomadas por maioria simples 

dos votos de seus membros. 

 

Art. 42 – A votação será realizada no período entre 120 (cento e vinte) e 90 (noventa) 

dias antes da data de término do mandato, salvo situação prevista no Art. 50.  

 

Art. 43 – A Comissão Eleitoral deverá elaborar edital convocatório de eleições a ser 

amplamente divulgado, por redes sociais, site da entidade, e enviado para todas as 

associações regionais, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data de realização 

do pleito. 
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Art. 44 – Para concorrer às eleições as chapas, com um total de 18 (dezoito) membros, 

deverão ser inscritas até 30 (trinta) dias da data prevista para a eleição, mediante relação 

contendo nome, matrícula, lotação e cargos a que os sócios são postulantes na Diretoria 

Executiva: 7 (sete) membros, 5 (cinco) membros da Diretoria Plena e no Conselho Fiscal 

da Aned: 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes. 

 

Parágrafo único – As chapas inscritas precisam respeitar os seguintes critérios em 

sua composição: 

 

a) Limitar em ⅓ (um terço) de candidatos lotados no mesmo Estado; 

b) Ter no mínimo ⅙ (um sexto) de sua composição, com candidatos do sexo 

feminino; 

c) Ter no mínimo ⅙ (um sexto) de sua composição, com candidatos 

afrodescendentes. 

 

§ 1º – A impugnação das chapas, com sua respectiva, justificativa, poderá ser 

solicitada por qualquer associado até o prazo máximo de 5 (cinco) dias antes da data 

de início da votação, tendo a Comissão Eleitoral um prazo de até 3 (três) dias antes 

da data de início da votação para expressar sua decisão ante o pedido de impugnação 

apresentado. 

 

§ 2º – Qualquer alteração na composição da chapa somente poderá ser efetuada até 5 

(cinco) dias após o término do prazo de inscrição de chapa. 

 

§ 3º – A Comissão Eleitoral divulgará a(s) chapa(s) inscrita(s) e suas respectivas 

alterações, caso venham a ocorrer, num prazo de até 48 (quarenta e oito) horas úteis. 

 

Art. 45 – Considerar-se-ão aptos para concorrer todos os associados diretos ou efetivos 

desde que estejam adimplentes com suas mensalidades e filiados à Aned ou a qualquer 

associação estadual filiada à Aned há pelo menos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 

data de início da votação. 

 

Art. 46 – Considerar-se-ão não aptos para concorrer os associados diretos ou efetivos que 

não tiverem suas contas aprovadas em exercícios anteriores ou no corrente, bem como 

envolvido em malversação de recursos na entidade e em suas filiadas, cabendo à 

Comissão Eleitoral a apuração e decisão final. 

 

Art. 47 – Nas eleições serão observados o escrutínio secreto, o sufrágio direto e universal, 

prevalecendo o princípio majoritário simples. 

 

Art. 48 – Ainda que seja inscrita apenas uma chapa, a eleição se dará em âmbito nacional 

conforme previsto neste Estatuto. 

 

Art. 49 – As eleições da Aned serão realizadas para mandatos de 3 (três) anos para 

preenchimento dos cargos indicados no artigo 44 deste Estatuto. 
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Art. 50 – Se a Diretoria da Aned estiver reduzida, em seu todo ou em parte por motivos 

de renúncia, abandono, perda de mandato ou qualquer outra forma de impedimento, a 

menos da metade de seu número de dirigentes efetivos, serão convocadas eleições 

suplementares para conclusão do mandato em curso tendo o início da gestão na data da 

posse realizada pela Comissão Eleitoral. 

 

 

SEÇÃO II – DA VOTAÇÃO 

 

Art. 51 – A votação se dará em âmbito nacional e será exclusivamente por processo 

eletrônico. 

 

Parágrafo único – Em caso de indisponibilidades técnicas do sistema eletrônico 

de votação o pleito deverá ser realizado em até 3 (três) dias úteis após a data prevista com 

ampla divulgação aos associados. 

 

 

SEÇÃO III – DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Art. 52 – A Comissão Eleitoral analisará denúncia(s) sobre fato(s) que venham a 

comprometer a legitimidade do pleito podendo anular a totalidade da eleição ou parte do 

processo. 

 

 

Art. 53 – A Comissão Eleitoral deverá anunciar o resultado da eleição tão logo tenham 

sido contabilizados todos os votos. 

 

§ 1º – Recursos contra o resultado da eleição, com sua respectiva justificação, 

deverão ser apresentados à Comissão Eleitoral num prazo de até 48 (quarenta e 

oito) horas após a divulgação do resultado.  

 

§ 2º – A Comissão Eleitoral terá até 48 (quarenta e oito) horas para avaliar, se 

houver, o(s) recurso(s) interposto(s) face ao resultado das eleições, apresentar sua 

decisão e, consequentemente, o resultado final das eleições. 

 

Art. 54 – A documentação eleitoral deverá permanecer arquivada na Aned pelo prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) dias após a posse dos eleitos, sob forma de dossiê eleitoral 

do qual devem constar os seguintes documentos: 

 

I. Edital de convocação das eleições; 

II. Documentos de inscrição de cada chapa concorrente; 

III. Composição da Comissão Eleitoral; 

IV. Ata geral com o resultado final da eleição. 
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SEÇÃO IV – DA POSSE DOS ELEITOS 

 

 

Art. 55 – Os eleitos serão empossados pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a divulgação do resultado final das eleições e assumirão o mandato na 

data imediatamente posterior ao término de mandato que se encerra. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 56 – A Aned somente se extinguirá por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros 

do Conselho Diretor reunidos especificamente para este fim, sendo que cada voto deverá 

ter sido referendado em assembleia convocada por edital publicado em jornal de grande 

circulação com antecedência mínima de 15 (quinze) dias pelos associados que o 

conselheiro representa. 

 

Parágrafo único – No caso de extinção os bens e haveres, depois de satisfeitas 

todas as obrigações, terão o fim determinado pelo Conselho Diretor, observada a 

legislação. 

 

Art. 57 – O membro eleito da Diretoria Executiva, da Diretoria Plena e/ou do Conselho 

Fiscal da Aned que deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) 

alternadas, sem motivo justificado, será automaticamente destituído de seu mandato 

devendo ocorrer sua substituição conforme previsto neste Estatuto. 

 

Parágrafo único – Quaisquer regulamentações a serem criadas ou alteradas 

somente poderão ser efetuadas por deliberação de 2/3 (dois terços) do Conselho Diretor 

da Aned. 

 

Art. 58 – A Aned poderá filiar-se a entidades de direção de desporto amadoras, bem como 

a outros órgãos representativos das atividades compreendidas nos objetos sociais. 

 

Art. 59 – O exercício financeiro da Aned terá início em 1º de janeiro e término em 31 de 

dezembro de cada ano. 

 

Art. 60 – A Aned será representada, ativa, passiva, judicial ou extrajudicialmente, por 

qualquer membro da Diretoria Executiva designado para este fim. 

 

Art. 61 – As associações regionais filiadas à Aned somente poderão se desfiliar mediante 

aprovação da maioria absoluta de seus associados, reunidos em assembleia 

especificamente convocada para este fim. 
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Parágrafo único – A decisão de desfiliação deverá ser comunicada à Aned por 

escrito, acompanhada de Ata e lista de presença, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

após a realização da assembleia específica. 

 

Art. 62 – Equiparam-se às associações regionais as comissões de lazer, grêmios 

recreativos ou outro núcleo de representação dos empregados estabelecidos nas unidades 

regionais da Dataprev. 

 

Art. 63 – Será facultada à atual diretoria (2020-2022), convocar eleições suplementares 

para recomposição dos cargos vagos e criados, conforme o novo estatuto vigente, 

reduzindo os prazos eleitorais em até ½ (um meio) e em ⅙ ( um sexto) o prazo do art. 45, 

sem alteração do prazo final de mandato, tendo o início da gestão, na data da posse, 

realizada pela Comissão Eleitoral. 

 

Art. 64 – Quaisquer alterações no presente Estatuto somente poderão ser efetuadas 

mediante aprovação de 2/3 (dois terços) do Conselho Diretor da Aned. 

 

Parágrafo único – Exclusivamente para fins de alteração do Estatuto, será 

necessária que tomem parte na deliberação ao menos 2/3 (dois terços) das associações 

filiadas, que deverão ter recebido comunicação a respeito. 

 

Art. 65 – Este Estatuto entrará em vigor, após aprovação do Conselho Diretor, na data de 

seu registro. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2021. 

 

 

 

______________________________ 

Tadeu Léo Santuchi Rocha  

Presidente 

 

 

 

______________________________ 

Walter da Cruz  

Secretário 
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