Edital nº 001 de 04 de agosto de 2020
ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL 2020-2022

Em cumprimento ao disposto no Art. 50 de seu Estatuto, a Associação Psiquiátrica do Estado
do Rio de Janeiro (APERJ) dá pleno conhecimento aos seus associados da abertura do
processo eleitoral no ano de 2020.
Estarão disponíveis os seguintes cargos: Diretoria Executiva (chapa única com 06 membros) e
Conselho Fiscal (candidaturas individuais, independentes entre si, para os cargos de 02
conselheiros titulares e 02 conselheiros suplentes). De acordo com os artigos 29 e 40 do
Estatuto Social da APERJ, os mandatos serão de 03 (três) anos.
De acordo com o Art. 54 as chapas concorrentes às eleições para a Diretoria e os candidatos a
Conselheiro Fiscal deverão se inscrever com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data
programada para as eleições.
Os candidatos interessados em inscrever-se deverão fazê-lo no dia 19 de agosto de 2020. A
documentação deverá ser entregue na APERJ, em envelope lacrado, mencionando o
encaminhamento à Comissão Eleitoral. Será respeitada a data de recebimento para contagem
do prazo de inscrição. Não haverá prorrogação do prazo para inscrições.
De acordo com o Art. 50 § único do Estatuto da APERJ, o processo de votação poderá ser
misto, presencial ou não presencial por voto eletrônico online, via sistema desenvolvido por
empresa credenciada para tal, garantindo-se o voto ao maior número possível de associados.
De acordo com o Art. 46 do Estatuto, estarão aptos a votar associados titulares, efetivos e
jubilados, quites com suas obrigações estatutárias e de acordo com as regras estatutárias para
candidatura.
A eleição será realizada no dia 24 de agosto de 2020 das 09h00 às 14h00, 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 24 de agosto de 2020.
De acordo com o Art. 46 do Estatuto § único, havendo apenas uma chapa registrada o
processo eleitoral será realizado através de Assembleia Geral para aclamação dos eleitos.

Maria de Fátima Viana de Vasconcellos
Presidente

Paulo Cesar Geraldes
Diretor Secretário

APERJ – ASSOCIAÇÃO PSIQUÁTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Av. Nossa Sra. de Copacabana, 613/sala 1002 Copacabana – Rio de Janeiro – RJ – 22.050-001
aperj@abp.org.br | Home Page: www.aperjrio.org.br

1

