
Associação Brasileira de Neuropsiquiatria (ABNP) 

ESTATUTO SOCIAL 

Capítulo I 

Da denominação, sede, duração e objetivos. 

Art. 1º - A Associação Brasileira de Neuropsiquiatria (ABNP), fundada em 09 de 

novembro de 2019, é uma Associação Civil, de caráter estritamente médico-

científico, sem fins econômicos, constituída exclusivamente por médicos, 

ressalvadas as exceções previstas neste estatuto, com personalidade jurídica, sede e 

foro na cidade de Natal/RN, com duração por tempo indeterminado, com sua sede 

localizada na Rua Coronel Joaquim Manoel, nº 717. Petrópolis, Natal/RN, CEP: 

59012-330; 

Art. 2º - Tem como objetivo congregar médicos psiquiatras, médicos com atuação 

clínica na área da neuropsiquiatria, saúde mental e neurologistas ligados à 

pesquisa, com a inserção de profissionais não médicos com atuação na área da 

saúde mental, na forma de membros colaboradores ligados aos departamentos, 

sendo regida pelo presente estatuto e pela legislação em vigor, tendo por 

finalidade: 

I - Promover e divulgar o desenvolvimento científico e técnico da psiquiatria em 

geral, através da realização de congressos, simpósios, jornadas, cursos de formação 

e aperfeiçoamento; 

II - Contribuir para que os avanços científicos possam ser imediatamente 

repassados para a prática clínica; 

III - Contribuir cientificamente para a solução dos problemas médico-sociais e 

sanitários da coletividade no campo da neuropsiquiatria, assistência, e na melhoria 

das políticas públicas de saúde mental, realizando acordos, convênios ou parcerias 

com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

IV - Promover atividades culturais, científicas, sociais, comunitárias e desportivas 

que sejam pertinentes; 

V - Prestar serviços aos seus filiados, dentro de sua capacidade organizacional e 

financeira. 

Art. 3º - Para atingir tais finalidades a ABNP manterá: 

I - Departamentos científicos de base e os que possam ser necessários no decorrer 

das atividades; 

II - Comissões Permanentes e Transitórias. 

§ 1º. As Comissões e os coordenadores de Departamentos serão designados pela

Diretoria Executiva. 



Art. 4º - A ABNP é uma instituição sem fins lucrativos, com responsabilidade 

social, cujas receitas serão aplicadas na realização de suas finalidades, e no 

aumento de seu patrimônio, sendo vedada, taxativamente, a distribuição de 

vantagens a diretores, conselheiros, associados ou mantenedores, sob nenhuma 

forma ou pretexto. 

Art. 5º - A ABNP terá duração ilimitada. Em caso de dissolução, o produto líquido 

de seus remanescentes será doado a instituições de caridade sediadas em 

Natal/RN, não sendo seus membros responsabilizados, em caso de dissolução, 

pelas obrigações sociais, seja direta ou subsidiariamente, nos termos do inciso IV, 

do art. 120 da Lei nº 6.015/73.  

Capítulo II 

Dos associados: qualidades, admissão, direitos e deveres. 

Art. 6º - O número de filiados da ABNP será ilimitado e distribuído pelas seguintes 

categorias: 

I – Associados Fundadores; 

II – Associados Efetivos; 

III – Associados Aspirantes; 

IV – Associados Honorários; 

V – Associados Beneméritos; 

VI – Associados Jubilados; 

VII – Departamentos; 

§ 1º. São denominados de Associados Fundadores, os que assinaram a ata de

fundação da ABNP ou que contribuíram de alguma forma para sua constituição; 

§ 2º. São denominados Associados Efetivos os psiquiatras e neurologistas ligados à

pesquisa, aceitos pela Diretoria Executiva após a fundação da ABNP, tendo como 

requisito obrigatório a indicação de um Associado Fundador e/ou Efetivo e o 

Registro de Qualificação de Especialista (RQE); 

§ 3º. São denominados Associados Aspirantes os médicos de outras especialidades,

com interesse na área da neuropsiquiatria, residentes de psiquiatria e de 

neurologia, aceitos pela Diretoria Executiva após a fundação da ABNP, tendo como 

requisito obrigatório a indicação de um Associado Fundador e/ou efetivo. 

§ 4º. Os Associados Honorários, denominados conforme Art. 10º, serão definidos

pela Diretoria Executiva e aprovados pela Assembléia de Delegados. 

§ 5º. Receberão o título de Associado Benemérito aqueles que contribuírem com a

Associação de alguma maneira relevante, sendo ela financeira e/ou material, deve 

ser, necessariamente, para o cumprimento das finalidades da Associação, sendo, 

esta titulação definida pela Diretoria Executiva e aprovada pela Assembléia de 

Delegados; 



§ 6º. Os Associados Jubilados são os que alcançam a idade de 75(setenta e cinco)

anos, com no mínimo dez anos de contribuição, ou por solicitação, em função de 

invalidez e/ou perdas pecuniárias que os impeçam de ter condições financeiras 

para contribuir com a Associação e as suas taxas. 

Art. 7º - A admissão dos Associados Efetivos e Aspirantes far-se-á mediante 

solicitação a Diretoria Executiva, com a indicação de pelo menos um Associado da 

entidade, para aprovação através do protocolo específico: 

§ 1º. Na proposta do interessado deverão constar, necessariamente, comprovantes

autenticados do seu nome completo, cidade de domicílio, endereço e mídias para 

contato, número de inscrição no Conselho Regional de Medicina, Registro de 

Qualificação de Especialista (RQE), comprovação de atuação nas áreas 

especificadas no capítulo II, artigo 6º;  

§ 2º. Nome completo e número de inscrição do sócio que fez a indicação;

§ 3º. Em caso de recusa de alguma proposta, a Diretoria comunicará em até 30

(trinta) dias úteis os motivos da recusa aos interessados; 

§ 4º. Após a ciência da recusa, nos termos do §3º, inicia-se o prazo de 30 (trinta)

dias úteis, para que o candidato recusado, querendo, apresente recurso a diretoria, 

onde devem constar obrigatoriamente o preenchimento dos requisitos dos §1º e 2º e 

suas razões para alteração da recusa; 

§ 5º. Não há entre os Associados direitos e obrigações recíprocas;

§ 6º. A qualidade de Associado é intransferível na forma do art. 56 do Código Civil;

Art. 8º - São direitos dos Associados Fundadores e Efetivos: 

I – Participar das atividades-fim da associação, respeitando integralmente o 

presente Estatuto e as demais normas vigentes. 

II – Candidatar-se a presidente ou participar da diretoria executiva. Alcança 

condição de elegibilidade aqueles que estiverem vinculados à ABNP durante os 

três anos que precedam a eleição, e quites com suas obrigações pecuniárias junto a 

esta até oito meses antes das eleições. 

III – Apresentar críticas, sugestões ou propostas a Diretoria Executiva e a 

Assembléia de Delegados. 

IV – Solicitar a convocação da Assembléia de Delegados mediante a apresentação 

de requerimento assinado por 10% (dez por cento) dos associados em pleno gozo 

de seus direitos, a fim de que a referida Assembléia opine em assunto de interesse 

da associação, ou tome conhecimento de suposto prejuízo decorrente de 

inobservância deste Estatuto; 

V – Utilizar os serviços mantidos pela ABNP; 

VI – Solicitar a sua exclusão do quadro associativo da entidade, comunicando a 

decisão à Diretoria que providenciará o cancelamento de sua filiação. 



Art. 9º – São direitos dos Associados Aspirantes: 

I - Participar das atividades-fim da associação, respeitando integralmente o 

presente Estatuto e as demais normas vigentes; 

II - Utilizar os serviços mantidos pela ABNP; 

III - Solicitar a sua exclusão do quadro associativo da entidade, comunicando a 

decisão à Diretoria que providenciará o cancelamento de sua filiação; 

IV - Não terão direito a escolher ou serem escolhidos para a Diretoria Executiva. 

Mas poderão participar sem direito a voto, de qualquer atividade da Associação; 

Art. 10º - São direitos dos Associados Honorários, Beneméritos e Jubilados: 

I - Gozar de isenção total do pagamento da contribuição associativa, porém a 

eventual utilização de qualquer serviço oferecido pela Entidade será passível de 

cobrança pertinente; 

II - Não terão direito a escolher ou serem escolhidos para a Diretoria Executiva. 

Mas poderão participar sem direito a voto, de qualquer atividade da Associação; 

Art. 11 – Serão Associados Honorários os médicos e/ou cientistas, brasileiros ou 

estrangeiros: 

§ único - Considerar-se-á para os fins do caput deste artigo os pesquisadores ou

docentes das diversas áreas do ensino superior, com notória reputação, mediante 

proposta aprovada em reunião da Diretoria, devendo ser encaminhada por escrito 

com as devidas justificativas a Assembléia de Delegados, para seu parecer em até 

45(quarenta e cinco) dias úteis. 

Art. 12 - Serão denominados de Membros Colaboradores, todos os profissionais de 

outras áreas interessados em saúde mental e/ou neuropsiquiatria: 

I – Quando convidados pelos departamentos, os Membros Colaboradores terão a 

obrigação de fazer o preenchimento do protocolo específico, e vincular-se ao 

Departamento convidante, a quem deve apresentar todos os dados de identificação 

comprobatórios do seu perfil profissional; 

II – O departamento convidante deve necessariamente submeter seu convite do 

Membro Colaborador à Diretoria Executiva para parecer; 

III – A Diretoria Executiva emitirá seu parecer em até 45(quarenta e cinco) dias 

úteis, e o Membro Colaborador será cientificado via departamento do seu 

conteúdo; 

IV – Em caso de recusa o Departamento poderá recorrer do parecer da Diretoria 

Executiva em até 30 (trinta) dias úteis, submetendo seu recurso a própria Diretoria 

para fins de revisão do seu parecer, seguindo a mesma disposição temporal do §4º 

do art. 7º; 
V – Os membros colaboradores não poderão votar ou serem votados, bem como, 

não poderão participar de nenhum cargo, e desde que em dia com as suas 



obrigações gerais, poderão participar das atividades científicas e ações do 

departamento ao qual estão vinculados; 

VI – Quando solicitado, poderão receber a declaração por parte da Diretoria 

Executiva da ABNP, de membro colaborador do departamento a que pertence. 

Art. 13 - Definido o valor da anuidade, fixado pela Assembléia de Delegados, 

mediante proposta da Diretoria Executiva, o Associado Fundador, Efetivo, 

Aspirante e Membro Colaborador pagarão 100% (cem por cento) do total da 

anuidade. 

Art. 14 - São deveres dos associados: 

I - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto, as deliberações das 

Assembléias de Delegados e da Diretoria Executiva; 

II - Pagar pontualmente as contribuições associativas; 

§ 1º. O atraso de 02 (dois) anos consecutivos sujeitará o Associado a ser suspenso

de suas atividades associativas; 

§ 2º. O Associado em atraso só será suspenso se não atender a notificação para

quitação do débito em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento, 

salienta-se que ao Associado afastado por esse motivo não caberá recurso a 

Assembléia de Delegados. 

§ 3º. O Associado suspenso em função de débito com a Associação poderá, através

do pagamento de suas anuidades em atraso, voltar, a qualquer tempo, a gozar de 

todos os seus direitos e deveres, de acordo com as disposições vigentes. 

Art. 15 - O Associado de qualquer categoria que violar o Estatuto, não respeitando 

os direitos e/ou os seus deveres como Associado, ficará sujeito, segundo a natureza 

e gravidade das faltas, às seguintes penalidades, respeitado o direito de defesa: 

I - Advertência por escrito; 

II - Suspensão. 

Art. 16 - O Associado de qualquer categoria que, violando as normas vigentes, ou 

que prejudicara imagem da ABNP ou com aja com conduta em desacordo com os 

princípios legais e éticos vigentes, ficará sujeito, segundo a natureza e gravidade 

das faltas, às seguintes penalidades, respeitado o direito de defesa: 

I - Afastamento das atividades associativas; 

II - Desligamento da Associação. 

Art. 17 - Os processos instaurados tramitarão em sigilo: 

§1º. As aplicações de todas as penalidades estabelecidas são de competência

exclusiva da Diretoria Executiva; 



§ 2º. A penalidade de suspensão terá a duração máxima de 90 (noventa) dias úteis,

renováveis por igual período; 

§ 3º. A penalidade de desligamento será estabelecida pela Diretoria Executiva, que

explicitará suas razões em até 60 (sessenta) dias úteis em forma de parecer; 

§4º. Associado punido com o desligamento da Diretoria Executiva, poderá

apresentar recurso a Assembléia de Delegados dentro do prazo máximo de 

30(trinta) dias úteis após o recebimento da comunicação; 

§ 5º. A Assembléia de Delegados em sua reunião ordinária relatará e julgará os

recursos previstos no §4º; 

§ 6º. Enquanto o Associado estiver sofrendo processo de apuração de conduta para

aplicação das penalidades descritas nos arts. 15 e 16, a Diretoria Executiva poderá 

suspender preventivamente alguns ou todos os direitos estatutários do Associado 

até conclusão do mesmo; 

§ 7º. O Membro Colaborador que incorrer nas condutas descritas nos arts. 15 e 16

será imediatamente desligado do Departamento a que está vinculado, sem direito a 

recurso. 

CAPÍTULO III 

Da administração da ABNP 

Art. 18 - São órgãos permanentes da administração da ABNP: 

I - Assembléia de Delegados; 

II - Diretoria Executiva; 

III - Comissões Permanentes e Transitórias; 

IV - Conselho Consultivo; 

V - Conselho Fiscal; 

VI - Diretoria Plena. 

§ 1º. A Assembléia de Delegados é o órgão colegiado representativo de todos os

Associados da ABNP, com poderes para deliberar sobre todos os atos e atividades 

da Associação, conforme disposto neste Estatuto Social e nas normas vigentes; 

§ 2º. A composição da Assembléia de Delegados deverá se dar através de sorteio a

ser realizado pela Diretoria Executiva; 

§3º. Somente os Associados Fundadores e Efetivos poderão participar do sorteio

descrito no §2º; 

§4º. O sorteio se dará da seguinte forma: um representante por estado, Distrito

federal e igual número de Associados Fundadores, juntamente com a Diretoria 

Executiva da Associação formarão a Assembléia de Delegados, que se reunirá 

obrigatoriamente uma vez por ano, e quando convocada pela diretoria ou 

associados de maneira extraordinária. 

Art. 19 - Compete a Assembléia de Delegados: 



I – Estabelecer a totalidade da estrutura institucional com o objetivo de alcançar as 

finalidades da ABNP; 

II – Decidir em última instância tudo o que for relativo à ABNP; 

III – Analisar, fazer emendas, modificar e ser guardiã do Estatuto Social e das 

normas vigentes; 

IV – Avaliar e conferir título de Associado Honorário proposto pela Diretoria 

Executiva; 

V – Decidir sobre a desfiliação de associados, por encaminhamento da Diretoria 

Executiva; 

VI – Julgar, em última instância, os recursos impetrados referentes a processos 

ético-disciplinares previstos no Estatuto; 

VII – Fixar o valor da anuidade proposto pela Diretoria Executiva; 

VIII – Autorizar a alienação e o gravame de bens imóveis da ABNP, após a 

apreciação do Conselho Fiscal; 

IX – Decidir sobre as medidas adotadas pela Diretoria Executiva que demandem 

seu referendo; 

X – Deliberar, em última instância, sobre casos omissos do Estatuto Social e da 

norma vigente. 

Parágrafo Único. Compete exclusivamente à Assembléia de Delegados convocada 

para fim específico, sendo ele: 

a) a destituição dos membros da Diretoria Executiva será convocada na forma do

inciso IV do art. 8º; 

b) a alteração do Estatuto Social poderá ser convocada pela Diretoria Executiva ou

na forma do inciso IV do art. 8º. 

Art. 20 - A Assembléia de Delegados reunir-se-á, de forma ordinária ou 

extraordinária, presidida e secretariada por associados eleitos entre os presentes. 

Art. 21 - A Assembléia de Delegados reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, 

em data e local determinados pela Assembléia de Delegados anterior ou, na falta 

desta determinação, ou na impossibilidade de seu cumprimento, onde e quando for 

determinado pela Diretoria Executiva. 

Parágrafo Único - Não sendo possível realizar a Assembléia de Delegados na data 

e local determinado pela Assembléia dos Delegados anterior, sua convocação terá o 

mesmo procedimento adotado para a convocação das extraordinárias, respeitadas 

as circunstâncias e limites do momento. 

Art. 22 - O quórum necessário para a realização das Assembléias Ordinárias e 

Extraordinárias é o da metade mais um dos representantes designados presentes 

na Assembléia. 



Parágrafo Único - A proposta de Alteração do Estatuto e dissolução da ABNP 

exigirá o voto de 3/4 (três quartos) dos delegados, presentes à Assembléia. 

Art. 23 - A Diretoria Executiva é constituída por: 

I – Presidente; 

II – Vice-Presidente; 

III – Secretário Geral; 

IV – Secretário Adjunto; 

V – Tesoureiro; 

VI – Tesoureiro Adjunto; 

VII – Coordenador geral dos Departamentos. 

Art. 24 - A Diretoria Plena é constituída pela Diretoria Executiva, coordenadores de 

Departamentos e os representantes das Comissões Permanentes, Conselho 

Consultivo e Conselho Fiscal. 

§ 1º - A duração do mandato da diretoria plena será de três anos, iniciando-se e

tomando posse, no dia 15 de janeiro e terminando ao final do 3º ano da mesma 

data; 

§ 2º - De comum acordo, a diretoria que sai e a que entra, poderão fazer um acordo

de até trinta dias para fazer a transição, em caso de necessidade. 

Art. 25 - Compete à Diretoria Executiva: 

a) Executar os atos necessários ao pleno desenvolvimento, funcionamento e

cumprimento das finalidades e objetivos da Associação Brasileira de 

Neuropsiquiatria. 

b) Prestar contas anualmente ao Conselho fiscal, apresentar relatório de suas

atividades, apresentar o planejamento do ano seguinte e prestar contas anualmente 

a Assembléia de Delegados. 

c) Nomear e destituir os coordenadores dos Departamentos.

d) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, recomendações e resoluções da

Assembléia de Delegados e demais normas. Exercer todas as ações que julgue 

necessárias para o êxito da gestão e interesse da ABNP, desde que não estejam em 

desacordo com a lei e com o presente Estatuto. 

Art. 26 - São atribuições do presidente: 

I – Representar a ABNP em todas as circunstâncias, em seus limites jurisdicionais 

ou fora deles; 

II – Nomear e coordenar todas as atividades da diretoria executiva e plena; 

III – Determinar, organizar e coordenar as ações necessárias, com o objetivo de 

ajudar a instituição em suas ações de colaboração, proposição, contribuição 

científica e luta por direitos e novos avanços; 



IV – Preservar e zelar pela transparência da gestão, devendo publicar na mídia 

principal da entidade, um demonstrativo financeiro e atualização das informações 

pertinentes, sobre as atividades da ABNP a cada final de semestre ou pelo menos 

uma vez ao ano; 

V – Fazer ordens de pagamentos em acordo com o tesoureiro através dos meios 

necessários. Adquirir ou alienar bens e imóveis com a colaboração do conselho 

fiscal e autorização da Assembléia de Delegados. 

Art. 27 - São atribuições do Vice-Presidente: 

I – Auxiliar o presidente em suas atividades e substituí-lo por ocasião de suas 

ausências, por solicitação do mesmo e sucedê-lo por conta da vacância do cargo. 

Art. 28 - São atribuições do Secretário Geral: 

I – Dirigir, coordenar e executar todos os procedimentos administrativos da ABNP; 

II – Substituir o Vice-Presidente em caso de ausência ou impedimento do mesmo; 

III – Exercer a função de secretariar as reuniões da Diretoria; 

IV – Executar as atividades necessárias para a convocação e realização da 

Assembléia de Delegados, bem como, produzir o relatório anual das atividades 

gerais da diretoria. 

Art. 29 - São atribuições do Secretário Adjunto: 

I – Colaborar nas atividades do Secretário Adjunto e substitui-lo em suas ausências, 

impedimentos e por sua solicitação. 

Art. 30 - São atribuições do Tesoureiro: 

I – Determinar e executar o modelo e as regras necessárias ao bom desempenho das 

atividades financeiras da ABNP; 

II – Elaborar da melhor forma possível e de maneira transparente a prestação de 

contas anual para submetê-la ao Conselho Fiscal e Assembléia de Delegados; 

III – Em conjunto com o Presidente, poderá fazer pagamentos por quaisquer meios 

necessários e realizar despesas; 

IV – Administrar e gerenciar em acordo com a Diretoria, a totalidade das receitas, 

fundos e bens da Associação; bem como, sugerir, opinar, prestar contas e todos os 

esclarecimentos devidos a Diretoria Executiva e a Assembléia de Delegados; 

V – Executar a convocação extraordinária, quando necessária e a anual do 

Conselho Fiscal. 

Art. 31 - São atribuições do Tesoureiro Adjunto: 

I – Colaborar com o tesoureiro nas suas atividades peculiares e substitui-lo por sua 

solicitação, em suas ausências e impedimentos. 



Art. 32 - São atribuições do Coordenador Geral dos Departamentos: 

I – Organizar e coordenar as ações dos departamentos; 

II – Exercer o papel de ligação entre os departamentos e a Diretoria Executiva. 

CAPÍTULO IV 

Dos departamentos, comissões permanentes e transitórias 

Art. 33 - Os Departamentos de base e permanentes da ABNP são: 

I – Departamento de Neuropsicopatologia e Diagnóstico; 

II – Departamento de Neuropsicofarmacologia; 

III – Departamento de Psicoterapias; 

IV – Departamento de Neurociências; 

V – Departamento de Neuropsiquiatria Infantil; 

VI – Departamento de Neuropsiquiatria Geriátrica; 

VII – Departamento de Ligação; 

VIII – Departamento de Dependência Química; 

IX – Departamento de Neuropsiquiatria Forense; 

X – Departamento de Saúde Mental, Psicologia Médica e Atenção primária. 

Art. 34 - Os Departamentos da ABNP são órgãos que constituem a base científica, 

técnica, formativa e de integração da entidade. 

Art. 35 - Os coordenadores dos Departamentos serão escolhidos pela Diretoria 

Executiva, considerando principalmente a capacidade técnica, titulação e 

experiência com a área de conhecimento. Seus mandatos terão a mesma duração do 

mandato da Diretoria Executiva, podendo ser mantidos pela diretoria seguinte, 

desde que comprovada à necessidade e relevância para o cumprimento das 

finalidades da ABNP. 

Art. 36 - Os Departamentos estão diretamente subordinados ao Coordenador Geral 

dos Departamentos e a Diretoria Executiva, quem devem prestar todas as 

informações quando necessárias e elaborar um relatório anual de prestação de 

contas de suas atividades. 

Art. 37 - Todas as atividades dos Departamentos em que estejam implicadas, 

relações diretas com a instituição e suas finalidades deverão ser apresentadas 

previamente a Diretoria Executiva para aprovação. 

Art. 38 - Os Departamentos poderão ter uma lista de membros colaboradores 

médicos de outras especialidades e não médicos, devidamente identificados, com 

documentação comprobatória do seu perfil profissional, entregues de maneira 



protocolada a Diretoria Executiva para aprovação, cadastro e emissão de 

declaração de participação quando necessária. 

Art. 39 - As Comissões Permanentes da ABNP são: 

I - Comissão Editorial; 

II - Comissão de Conteúdo e Base Técnica. 

III - Comissão de Ensino e pesquisa. 

Art. 40 - As comissões permanentes têm como objetivo, assessorar a Diretoria 

Executiva em relação a todos os aspectos teóricos e técnicos envolvidos em áreas de 

grande relevância científica e/ou política, que exija uma instância seletiva e de 

grande capacidade intelectual. Deve ser constituída por no mínimo três membros e 

no máximo cinco. 

Art. 41 - A Comissão eleitoral é transitória e será convocada somente para auxiliar 

o pleito eleitoral na forma do Capítulo VII.

Art. 42 - A nomeação das Comissões e de seus componentes é feita pela Diretoria 

Executiva, podendo seus mandatos ser renovados pelas diretorias seguintes ou 

não. 

Art. 43 - As comissões transitórias, nomeadas pela Diretoria Executiva para uma 

função específica, terão duração limitada, extinguindo-se imediatamente após o 

cumprimento de suas finalidades. 

CAPÍTULO V 

Dos conselhos 

Art. 44 - O Conselho Consultivo inicialmente será formado por psiquiatras de 

notório conhecimento e experiência, com seus componentes nomeados pela 

Diretoria Executiva. Após a primeira gestão, somente poderá ser composto pelos 

ex-presidentes.

§ 1º - O tempo de vigência dos mandatos de cada componente é por tempo

indeterminado, desde que não haja nenhuma transgressão as normas estatutárias e 

ao regulamento interno da ABNP. 

§ 2º - O Conselho Consultivo tem a finalidade única de reunir-se sempre que

solicitado pela Diretoria Executiva, com data, local ou mídia agendada com até 20 

dias de antecedência, sob a coordenação do presidente da ABNP, para auxiliar na 

solução de situações de alta relevância para a instituição e de acordo com as suas 

finalidades. 



Art. 45 - O Conselho Fiscal tem como finalidade e competência, fiscalizar, opinar, 

votar, fazer recomendações sobre a totalidade dos bens e de todos os aspectos das 

contas e do planejamento financeiro da ANBP, e ainda, emitir parecer sobre a 

prestação de contas anual e apresentá-lo a Assembléia de Delegados. 

Parágrafo único - O mandato de três anos do Conselho Fiscal terá início e término 

com o da Diretoria Executiva. 

Art. 46 - O Conselho Fiscal é formado por três componentes titulares e três 

suplentes, escolhidos entre os associados fundadores e/ou efetivos, em dia com 

suas obrigações gerais na ABNP, nos mesmos moldes da escolha para a Diretoria 

Executiva. 

Art. 47 - O Conselho Fiscal terá que reunir-se uma vez por ano através de 

convocação feita pela Diretoria Executiva ou, de maneira extraordinária quando 

convocado pela Diretoria Executiva, Assembléia de Delegados ou por iniciativa 

própria quando se fizer necessário. 

Parágrafo único – As decisões do Conselho Fiscal são determinadas por voto 

majoritário, mediante a presença da maioria dos seus componentes, com a 

coordenação e o voto qualificado atribuído ao componente com menor número de 

inscrição na ABNP entre os presentes. 

CAPÍTULO VI 

Do uso das mídias 

Art. 48 - A ABNP deve criar e manter um site e outras mídias se necessário, com a 

finalidade de divulgar seus conteúdos, se relacionar com a comunidade em geral, e 

hospedar o seu Jornal científico para publicação de temas relevantes, sob a 

coordenação da Diretoria Executiva. 

Art. 49 - AABNP deverá criar e manter uma revista/jornal de divulgação científica, 

com sua indexação a uma base de qualificação reconhecida pela comunidade 

científica.  

Parágrafo Único - Caberá a Comissão Editorial, criar, administrar e desenvolver 

esse projeto, cabendo a esta, a obrigação de apresentar previamente suas iniciativas 

e projetos à Diretoria Executiva e elaborar relatórios semestrais e/ou anuais e 

quando solicitada.  



CAPÍTULO VII 

Das eleições da diretoria executiva e processo eleitoral 

Art. 50 - A Comissão eleitoral será formada por 03 (três) Associados, que estejam 

em integral cumprimento com suas obrigações estatutárias, e será designada pela 

Diretoria Executiva. 

Art. 51 - A chapa eleitoral a ser direcionada a Diretoria Executiva deverá conter o 

nome de 13 (treze) candidatos a membros efetivos e de seis candidatos a suplentes. 

§1º - A chapa será composta por presidente, vice-presidente, secretário(a) geral,

secretário(a) adjunto(a), coordenador(a) geral de departamentos, tesoureiro(a), 

tesoureiro(a) adjunto(a), conselho fiscal composto por 3 (três) componentes, 

conselho fiscal suplente composto por 3 (três) componentes e deve necessariamente 

obedecer a regra do Art. 60; 

§2º - Os nomes dos candidatos a suplentes deverão estar dispostos ordinalmente na

chapa. 

Art. 52 - A chapa eleitoral para o Conselho Fiscal deverá conter o nome de três 

candidatos a membros efetivos e de três candidatos a suplentes. 

Parágrafo único - Os nomes dos candidatos a suplentes deverão estar dispostos 

ordinalmente na chapa. 

Art. 53 - Não é permitida a participação de candidato em mais de uma chapa 

eleitoral para o mesmo conselho. 

Art. 54 - O pedido de registro de chapa será depositado na secretaria até o 

15º(décimo quinto) dia do mês anterior ao aprazado para as eleições. 

Parágrafo único - O requerimento deverá ser subscrito pelo presidente integrante 

da chapa, e deverá conter a assinatura de todos os seus componentes. 

Art. 55 - Compete à Diretoria Executiva julgar o pedido de registro de chapa 

eleitoral. 

Parágrafo único - No caso de irregularidade sanável, a Diretoria Executiva 

concederá ao requerente o prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua correção. 

Art. 56 - Após o registro, as chapas eleitorais serão afixadas na sede social, até 05 

(cinco) dias antes das eleições, comunicando-se através dos meios oficiais de 

comunicação e imprensa local a data das eleições e a informação de que as chapas 

inscritas estão afixadas na sede social. 

Parágrafo único - Registrada a chapa, não será permitida a sua alteração, salvo em 

caso de falecimento de candidato, antes da sua divulgação. 



Art. 57 - A eleição é da chapa integral, sendo nulos os votos cruzados, os rasurados 

e os que possam identificar o eleitor. 

Art. 58 - Vencerá a chapa que obtiver maior número de pontos válidos. 

Parágrafo único - No caso de empate seguir-se-á a regra descrita no §3º do Art. 58, 

mesmo assim persistindo o empate, será realizada nova eleição, no prazo de 30 

(trinta) dias. 

Art. 59 - A proclamação do resultado será feita na mesma Assembléia 

Extraordinária das eleições, que será convocada exclusivamente para este fim. 

Art. 60 - A escolha da Diretoria Executiva da ABNP será realizada a cada três anos, 

e se dará através da inscrição das chapas três meses antes da data marcada para a 

eleição, em formulário específico e em envelope lacrado entregue de forma 

protocolar a Comissão Eleitoral designada pela Diretoria Executiva. 

§ 1º - Somente poderão ser inscritos os Associados Fundadores e Efetivos quites

com suas obrigações gerais; 

§ 2º - Alcançam condição de elegibilidade aqueles que estiverem vinculados à

ABNP durante os três anos que precedam a eleição, e quites com suas obrigações 

estatutárias junto a esta, até 08 (oito) meses antes das eleições. 

Art. 61 - A escolha da chapa vencedora dar-se-á pela contagem de pontos de cada 

membro correspondente das chapas, sendo eleita a que obtiver maior número de 

pontos no total. 

§ 1º - Os pontos serão assim distribuídos: Associado Fundador (100 pontos),

Associado Efetivo (70 pontos), menor número de inscrição como associado da 

ABNP (60 pontos), Doutorado (50 pontos), Mestrado (30 pontos) e especialização 

(20 pontos);           

§ 2º - A condução do processo: abertura, contagem e declaração da chapa

vencedora, serão feitas por ocasião da Assembléia de Delegados, a quem caberá 

referendar o resultado, através da Comissão Eleitoral de três membros, 

especialmente designada pela Diretoria Executiva, escolhidos entre os sócios 

fundadores, efetivos e jubilados; 

§ 3º - Em caso de empate, os critérios para o desempate são pela ordem: maior

número de sócios fundadores, maior número de membros com o menor número de 

inscrição, maior número de doutores, maior número de mestres e se continuar 

empatado, o resultado final será obtido por meio de sorteio; 

§ 4º - Nenhum membro da Diretoria Executiva atual, que tenha ficado por no

mínimo seis meses no cargo, poderá participar da diretoria Executiva seguinte; 

§ 5º - A única exceção a regra do §4º é a participação de membros da primeira

Diretoria Executiva e do primeiro Conselho Fiscal, denominados de especiais, por 



terem sido eleitos por aclamação, já que havia a necessidade de escolhas 

específicas, com o objetivo de dar inicio aos procedimentos legais e consolidar a 

entidade; 

§ 6º - A composição da chapa deve ser plural contendo membros de no mínimo 05

(cinco) Estados, escolhidos com um intervalo mínimo de cinco números de 

inscrição de um associado para o outro, devendo os cargos de presidente e 

tesoureiro serem do mesmo estado; 

§ 7º - O mandato da Diretoria Executiva Especial e do Conselho Fiscal Especial terá

a duração de três anos, na forma do §1º do Art. 24. 

CAPÍTULO VIII 

Dos eventos 

Art. 62 - Cada Diretoria Executiva da ABNP terá que realizar no seu período de 03 

(três) anos de gestão, ao menos um Congresso Brasileiro de Neuropsiquiatria. 

Deverá também realizar cursos de formação, atualização, jornadas e simpósios 

além de cursos de formação, atualização, jornadas e simpósios. 

Art. 63 - Os Departamentos e os associados através destes, poderão propor através 

de um projeto enviado a Direção Executiva para aprovação e apoio, a realização de 

eventos científicos e/ou outras atividades que impliquem no uso da marca da 

instituição. 

Art. 64 - Os Departamentos constituirão a base científica de todas as atividades fins 

da ABNP. 

Art. 65 - Todos os eventos realizados pela ABNP terão a doação de 1,5% (um e 

meio por cento) do seu lucro líquido destinados a uma instituição de caridade com 

domicilio na cidade do evento, previamente designada pela Diretoria Executiva em 

comum acordo com os organizadores locais. 

CAPÍTULO IX 

Do exercício fiscal, do patrimônio, do movimento financeiro e liquidação 

Seção I 

Do exercício fiscal 

Art. 66 - O exercício fiscal terá duração de um ano, com inicio em 1º de janeiro e 

término em 31 de dezembro do mesmo ano. 



Art. 67 - Ao final de cada exercício fiscal, a Diretoria Executiva da ABNP, conforme 

a escrituração contábil da entidade fará um balanço patrimonial juntamente com a 

demonstração dos resultados do exercício, para apreciação do Conselho Fiscal e 

aprovação da Assembléia de Delegados; 

Parágrafo único - Na possibilidade de haver referência à gestão de uma diretoria 

anterior, esta terá direito a se esclarecer à Assembléia de delegados. 

Art. 68 - A ABNP é uma sociedade constituída para fins não econômicos, sendo 

suas rendas aplicadas integralmente no país. 

§ 1º - Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos;

§ 2º - Os seus integrantes, inclusive quando investidos em funções executivas ou

diretivas, não assumem, nem de forma subsidiária, responsabilidade pelas 

obrigações e compromissos financeiros, contraídos legal e estatutariamente em 

nome da Associação, ou pelos seus poderes; 

§ 3º - Os diretores e demais integrantes dos poderes da ABNP, exercerão os seus

cargos sem receber remuneração de qualquer espécie. 

Seção II 

Do patrimônio 

Art. 69 - O patrimônio da Associação é constituído pelo conjunto dos bens móveis e 

imóveis existentes que adquirir ou receber em doação, das suas disponibilidades 

financeiras e dos direitos de que for titular. 

Seção III 

Das receitas, das despesas e liquidação 

Art. 70 - Constituem receitas da Associação: 

a) as contribuições dos associados;

b) taxas e remuneração de seus serviços, eventos e publicações de interesse da

ABNP; 

c) locações, doações, legados e subvenções;

d) venda de assinatura de revistas, de publicações de boletins, de jornais e de livros

editados ou patrocinados pela ABNP, assim como as receitas oriundas de 

publicidade de terceiros neles inseridas; 

e) outras receitas ocasionais.

Art. 71 - São despesas da Associação: 

a) gastos com pessoal e material necessários à manutenção de seus serviços

administrativos, como aluguéis e assessórios; 



b) gastos advindos das diversas formas de trabalho remunerado bem como os

demais direitos trabalhistas de seus funcionários, além dos pagamentos previstos 

na Resolução CFM Nº 2.118/2015 que regulamenta os pagamentos de despesas e 

reembolsos feitos para médicos e funcionários que representem a ABNP; 

c) gastos de representação;

d) gastos de edição, direitos autorais e distribuição de livros, revistas, boletins e

jornais editados ou patrocinados pela Associação, cursos, seminários e congressos; 

e) gastos com tradução de obras estrangeiras;

f) gastos eventuais não previstos neste artigo.

Art. 72 - A ABNP poderá ser extinta por deliberação de 3/4 (três quartos) dos votos 

da Assembléia Geral Extraordinária de Delegados, convocada especificamente para 

essa finalidade. Sua constituição exige o mesmo quórum especificado no Art. 22 e 

parágrafos, devendo ser respeitada as regras dos Arts. 4º e 5º. 

Art. 73 - No caso de extinção da ABNP competirá à Assembléia Extraordinária de 

Delegados determinar o modo da liquidação e nomear o liquidante, bem como 

constituir um Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante o período de 

liquidação. 

Parágrafo único - Extinta a ABNP, seus bens serão doados a instituições de 

caridade ligadas à área da assistência e saúde. 

CAPÍTULO X 

Das disposições finais e transitórias 

Art. 74 - O Estatuto Social da ABNP, em função de adaptações administrativas e 

para o bem da entidade, poderá ser alterado, por proposta da Diretoria Executiva à 

Assembléia Extraordinária de Delegados, especialmente convocada para cumprir a 

presente finalidade. 

Art. 75 - As modificações deste Estatuto Social ou do Regimento da ABNP, somente 

poderão ser feitas pela Assembléia Extraordinária de Delegados, especialmente 

convocada para tal fim, e exigirá 3/4 (três quartos) dos votos da Assembléia Geral 

Extraordinária de Delegados, convocada especificamente para essa finalidade. Sua 

constituição exige um quórum qualificado de dois terços dos delegados. 

Art. 76 - As receitas extraordinárias da ABNP serão destinadas exclusivamente ao 

atendimento de suas finalidades sociais. 

Art. 77 - As contribuições dos associados serão fixadas anualmente pela Assembléia 

de Delegados e terá validade até o vencimento da anuidade do ano seguinte. 



§ 1º – Os associados da ABNP em débito com o pagamento da anuidade por mais

de três meses poderão ser instados a regularizá-lo, em 30 (trinta) dias, através dos 

meios disponíveis de contato, sob pena de suspensão dos direitos conferidos; 

§ 2º – Os associados da ABNP em débito com o pagamento da anuidade por mais

de dois anos, serão instados a regularizá-lo, em 30 (trinta) dias, através dos meios 

disponíveis de comunicação, devidamente documentados, sob pena de perda dos 

direitos e afastamento das atividades da ABNP; 

§ 3º - A readmissão como associado afastado, somente será realizada mediante

prévio pagamento de todos os débitos existentes. 

Art. 78 - Este Estatuto Social entrará em vigor na data de sua aprovação pela 

Assembleia Extraordinária de Delegados e aprovados para registro em Ofício de 

Notas competente, revogadas as disposições em contrário. 
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