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NORMAS ELEITORAIS DAS ELEIÇÕES DE 

2020 DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE 

PSIQUIATRIA/AMP 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS INICIAIS 
 
A Comissão Eleitoral da Associação Mineira de Psiquiatria, doravante 
denominada AMP, em conformidade com o seu Estatuto Social, estabelece as 
presentes Normas Eleitorais para as Eleições Gerais para a sua Diretoria 
Executiva para o Triênio 2021/2022/2023. 

 
Art. 1º A Comissão Eleitoral da AMP, visando o preenchimento dos Cargos 
previstos nos artigos 20 e seguintes do seu Estatuto Social, convoca os 
Associados em condição de Eleição a formar e inscrever as suas Chapas. 
Parágrafo único: As Eleições serão realizadas exclusivamente por forma online, 
com posse da nova Diretoria Executiva a ocorrer no dia 01º de janeiro de 2021, 
conforme estabelecido no Estatuto Social da AMP. 

 

Art. 2º Cada Chapa inscrita terá direito a participar com 01 (um) representante 
das reuniões deliberativas da Comissão Eleitoral, sem direito a voto. 
Parágrafo único: A indicação deve ser realizada por ocasião da inscrição da 
Chapa, em requerimento subscrito pelo candidato à Presidente da Diretoria 
Executiva da AMP e pelo Associado indicado. 

 

Art. 3º Compete à Comissão Eleitoral elaborar o Regulamento das Eleições, 
bem como o Edital de Convocação para as Eleições, receber as Inscrições de 
Chapas, aceitar a Indicação de Fiscais de Chapas, organizar as Eleições, 
apurar os Votos, examinar possíveis Impugnações e declarar a Chapa 
Vencedora, em conformidade com as presentes Normas Eleitorais e demais 
preceitos estatutários. 
Parágrafo único. As Normas Eleitorais e as deliberações decorrentes serão 
divulgadas amplamente, através dos endereços eletrônicos dos associados 
cadastrados pela AMP, bem como site e Facebook. 

 

DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 
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Art. 4º Somente poderão se candidatar à Diretoria Executiva da AMP os 
Associados Titulares, os Associados Efetivos e os Associados Jubilados que 
sejam associados e estejam adimplentes com as suas obrigações associativas 
há mais de 02 (dois) anos consecutivos com a Associação Mineira de 
Psiquiatria (AMP), bem como que, adimplentes há mais de 01 (um) com a 
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e com a Associação Médica de 
Minas Gerais (AMMG). 

 
Art. 5º As Chapas dos Candidatos à Diretoria Executiva da AMP, constituindo 
uma única Chapa, acompanhadas das anuências de todos os Candidatos da 
mesma, bem como a comprovação da condição de elegibilidade dos 
Candidatos, serão inscritas até 20 (vinte) dias antes da data marcada para a 
Eleição (dia 01 de dezembro de 2020), em que será até o dia 10 de novembro 
de 2020, até às 18:00 horas, através de ofício, que deverá ser protocolado na 
sede da AMP, assinado pelos seus Candidatos à Presidente e a Secretário 
Geral, dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral da AMP. 
Parágrafo único: No ofício deverá constar o endereço eletrônico (e-mail) para o 
recebimento das comunicações relacionadas ao Processo Eleitoral, sendo de 
inteira responsabilidade da Chapa a sua correição, presumindo-se válidas as 
comunicações e intimações dirigidas ao Endereço Eletrônico indicado. 

 

Art. 6º Em até vinte e quatro horas após a Inscrição das Chapas, a Comissão 
Eleitoral da AMP divulgará a regularidade da Inscrição ou apontará 
irregularidades porventura existentes. 
§1º Caso haja irregularidades, os componentes da Chapa terão o prazo 
decadencial de vinte e quatro horas, contados do envio da comunicação, para 
saná-las. 
§2º Não sanadas a irregularidades no prazo assinalado, a Chapa  será  
excluída do Processo Eleitoral sem que lhe seja dada nova oportunidade de 
regularização. 
§3º    Havendo uma única chapa inscrita e regular, até a data designada para   
o envio dos votos, a Comissão Eleitoral da AMP suspenderá a remessa das 
cédulas de votação, passando a realizar o procedimento eleitoral de modo 
simplificado por aclamação (§3º, art. 24, do Estatuto Social). 

 

DA VOTAÇÃO 
 
Art. 7º O colégio eleitoral será composto pelos Associados Titulares, os 
Associados Efetivos e os Associados Jubilados que sejam associados e 
estejam adimplentes com as suas obrigações associativas há mais de 02 (dois) 
anos consecutivos com a Associação Mineira de Psiquiatria (AMP), bem como 
os adimplentes a 01 (uma) anuidade com a Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP) e com a Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), até o 01/12/2020. 
§1º Aos Associados que reúnam as condições de votação serão  
encaminhados e-mail com todas as instruções de votação, bem como a senha 
pessoal de votação, por e-mail, a partir do dia 22 de novembro de 2020, 
competindo ao mesmo atualizar o seu endereço de e-mail para o recebimento 
das instruções, até o dia 21 de novembro, presumindo-se válidas as 
comunicações dirigidas ao endereço de e-maislque conste dos registros da 
AMP. 
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§2º Os Associados devem diligenciar para que o e-mail  esteja correto não 
sendo responsabilidade da AMP o não recebimento das instruções eleitorais e 
senha. 
§3º O Comissão Eleitoral  divulgará o colégio eleitoral  apto a votar, através  
dos canais indicados no parágrafo único, do art. 3º, destas normas, competindo 
ao associado não relacionado, demonstrar as condições de votação no pleito 
até o dia 30/11/2020, com a comprovação desta situação, sob pena de não 
conhecimento do pedido. 

 
Art. 8º Somente serão considerados válidos e apurados os votos dos 
associados que preencham os requisitos do Art. 7º, que forem enviados e 
recebidos  até o dia 01 de dezembro de 2020 às 18:00 hr. 
Parágrafo Único: A AMP não se responsabilizará por eventuais dificuldades de 
conexao ou outra, que naõ seja de sua responsabilidade. 

 
Parágrafo único. Havendo uma única chapa inscrita e regular, até a data 
designada para a Assembleia de Eleição, a Comissão Eleitoral da AMP a 
declarará eleita por aclamação, lavrando-se a respectiva ata e encerrando a 
Assembleia Eleitoral. 

 

DA APURAÇÃO 
 
Art. 10 º A Comissão Eleitoral da AMP, no dia 01 de dezembro de 2020, após a 
instauração da Assembleia Extraordinária Eleitoral da AMP, designada para às 
18:30 horas, em primeira chamada, verificará a higidez do mecanismo eleitoral 
online, idoneidade e sigilo dos votos e procederá ao anúncio dos votos válidos 
conforme o Art. 8º. 
Parágrafo Único: Os resultados da apuração deverão ser inseridos em Ata. 

 
 
Art. 11º Concluídos os trabalhos de apuração e julgadas pendências 
eventualmente existentes, a Comissão Eleitoral da AMP proclamará o eleitos e 
publicará o resultado das eleições pelos meios previstos no Estatuto Social da 
AMP, bem como parágrafo único, do art. 3º, destas normas. 

 

DA IMPUGNAÇÃO, RECURSOS E PETIÇÕES 



4 

 

Art. 12º Quaisquer Impugnações, Recursos, Petições e outras providências 
relativas ao Processo Eleitoral deverão ser apresentadas por escrito pelo 
Interessado. 

 
Art. 13º Impugnação relativa ao registro de Candidatos deverá ser 
apresentada até vinte e quatro horas após a divulgação das Chapas pela 
Comissão Eleitoral da AMP. 
Parágrafo único: Os Interessados serão informados da Impugnação, 
conforme o parágrafo único, do art. 5º, destas Normas Eleitorais. 

 
Art. 14º Impugnação relativa à contagem de votos de deverá ser feita por 
escrito e apresentada durante a lavratura da Ata respectiva. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS 
 
Art. 15º Em se tratando de Sábado, Domingo ou Feriado, as datas previstas 
nestas Normas Eleitorais serão automaticamente prorrogadas para o dia útil 
que se segue imediatamente. 

 
Art. 16º Todo material e documentação utilizados no Processo Eleitoral, 
devidamente organizados pela Comissão Eleitoral da AMP, serão arquivados 
com as precauções necessárias para a sua boa conservação e segurança, 
afim de servirem a eventuais consultas ou verificações até 06 (seis) meses 
após a posse dos eleitos, da nova Diretoria Executiva. 

 
Art. 17º Sempre que considerar necessário ou conveniente, a Comissão 
Eleitoral da AMP distribuirá instruções complementares e/ou informações 
elucidativas a propósito do Processo Eleitoral. 

 
Art. 18º Quaisquer dados ou informações referentes ao presente Processo 
Eleitoral, bem como em relação a dados de Associados e outros, deverão ser 
solicitados diretamente e por escrito à Comissão Eleitoral da AMP, para 
análise de deliberação da mesma. 
Parágrafo único. Os Candidatos que solicitarem por escrito terão acesso ao 
endereço físico e ao endereço eletrônico dos Associados com direito a voto, 
mediante declaração de que não utilizarão os dados para outros fins, que não 
fins exclusivamente eleitorais, sob pena de responsabilização pelos danos 
que eventualmente provocarem a AMP. 

 
Art. 19º Os casos omissos nas presentes Normas Eleitorais serão resolvidos 
pela Comissão Eleitoral da AMP de acordo com a Legislação Brasileira 
vigente e com o Estatuto Social da AMP atual. 

 

Belo Horizonte/MG, Brasil, 19 de outubro de 2020. 
Comissão Eleitoral da AMP 
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Guilherme Rolim Freire Figueiredo (Presidente), 
Fernando Grossi, 

Katia Edlena 
 


