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Em cumprimento ao disposto no Art. 74 de seu Regimento, a Associação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP) dá pleno conhecimento aos seus associados da abertura do processo 

eleitoral no ano de 2019. 

 

Estarão disponíveis os seguintes cargos: Diretoria Plena (chapa única com 11 membros) e 

Conselho Fiscal (candidaturas individuais, independentes entre si, para os cargos de 03 

conselheiros titulares e 03 conselheiros suplentes). De acordo com os artigos 55, 72 e 74 do 

Estatuto Social da ABP, os mandatos serão de 3 (três) anos. 

 

Os candidatos interessados em inscrever-se deverão fazê-lo entre os dias 13/06/2019 a 

17/06/2019. A documentação deverá ser enviada à ABP, em envelope lacrado, mencionando 

o encaminhamento à Comissão Eleitoral. O envio poderá ser feito via postagem com aviso de 

recebimento ou entregue pessoalmente na sede da ABP, no Rio de Janeiro, com protocolo de 

recebimento. Será respeitada a data de recebimento para contagem do prazo de inscrição. Não 

haverá prorrogação do prazo para inscrições. 

 

De acordo com o art. 80 do Estatuto da ABP, o processo de votação será não presencial, por 

meio eletrônico. 

 

De acordo com o art. 110 do Regimento, estarão aptos a votar pelo sistema online os 

associados médicos psiquiatras efetivos, titulares, titulares sêniores e jubilados quites que 

tenham feito o recadastramento junto a ABP. 

 

Até o dia 14/09/2019 a ABP enviará para todos os associados eleitores, o e-mail para votação 

por meio eletrônico.  

 

De acordo com o art. 96 do Estatuto da ABP, “a contagem dos prazos será feita em dias 

corridos. Se o vencimento do prazo se der em finais de semana ou feriados nacionais, 

estaduais ou municipais, no local onde o ato deva ser praticado, estes prazos serão 

automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente”. 

 

Portanto, a eleição eletrônica, que, pelo cronograma regimental, seria no dia 15/09/2019, 

será realizada no dia 16/09/2019 das 09h00 às 18h00, horário oficial de Brasília.  
 

A divulgação do resultado das eleições dar-se-á logo após o final da apuração ou, no máximo, 

até às 24h00 do dia 17/09/2019. 
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