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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA INFANTIL E 
PROFISSÕES AFINS -  CAPÍTULO  RIO DE JANEIRO – ABENEPI - RJ 

 
 
CAPÍTULO I   
DA ASSOCIAÇÃO, SEUS FINS SEDE E DURAÇÃO 
 
 
Artigo 1º – A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA 
INFANTIL E PROFISSÕES AFINS CAPÍTULO DO RIO DE JANEIRO, é uma 
entidade de caráter científico, de fins não econômicos, de duração indeterminada, 
com sede e foro na Avenida Mem de Sá numero 197, Centro - Rio de Janeiro – 
RJ, CEP 20.230-150, organizada com bases federativas, que se regerá pelo 
presente Estatuto, atuando com o nome fantasia de ABENEPI – RJ. 
 
Artigo 2º - A Associação tem como objetivos: 
 
a) Congregar todos os profissionais de diferentes especialidades que trabalham 

as questões de desenvolvimento da Infância, da Adolescência e de Atenção à 
Família. 

 
b) Realizar, dentro do estado do Rio de Janeiro Congressos, Seminários, 

Palestras e Reuniões especializadas, bem como Campanhas que objetivem a 
conscientização da sociedade a respeito das questões ligadas à Infância, 
Adolescência e Atenção à Família. 

 
c) Representar todos os profissionais que trabalham as questões de saúde da 

Infância, Adolescência e Atenção à Família, cumprindo e fazendo cumprir 
pelos seus associados as normas da ABENEPI NACIONAL; 

 
d) Prestigiar as promoções da ABENEPI NACIONAL e colaborar para a 

realização de seus objetivos; 
 
e) Contribuir para a manutenção da ABENEPI NACIONAL com taxa anual fixada 

pela Assembléia de Delegados. 
 
f) Cooperar, por todos os meios possíveis, no desenvolvimento de pesquisas 

que visem proporcionar novas oportunidades no tratamento de distúrbios 
ligados à Infância, Adolescência e Familiares. 

 
Parágrafo 1º - No alcance de suas finalidades a ABENEPI - RJ deverá 
promover palestras, ou eventos sociais em geral, e publicar impressos com o 
objetivo de difundir toda e qualquer informação pertinente aos portadores de 
distúrbios. 
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CAPÍTULO II   
DOS ASSOCIADOS E SUAS CATEGORIAS 
 
Artigo 3º – A ABENEPI - RJ terá número ilimitado de associados, que deverão 
ser residentes no estado do Rio de Janeiro, os quais não responderão 
subsidiariamente pelas obrigações sociais, nas seguintes categorias: 
 
a) Titulares; 
b) Efetivos; 
c) Colaboradores; 
d) Honorários; 
e) Beneméritos 
f) Correspondentes. 
 
Artigo 4º  – Os pedidos de filiação dos associados, uma vez aprovados,  deverão 
ser encaminhados à ABENEPI NACIONAL. 
 
Artigo 5º – Titulares: Profissionais com mais de cinco anos de filiação 
comprovada à Associação, que atuem nas questões relacionadas à Infância, 
Adolescência e Família. 
 
Artigo 6º  - Efetivos: todos os profissionais de nível superior que atuem nas 
questões relacionadas à  da saúde da Infância, Adolescência e Família. 
 
Artigo 7º - Colaboradores: estudantes de nível universitário de qualquer 
especialidade que atuem nas questões relacionadas à  Infância, Adolescência e 
Família, cuja admissão for proposta por dois associados (Titulares ou Efetivos) e 
aceita pelo Conselho Diretor, e que pagarão 50% do valor da anuidade. 
 
Artigo 8º - Honorários: todos os que tenham prestado serviços relevantes em prol 
das especialidades de Neurologia e Psiquiatria Infantil, indicados pelo Conselho 
diretor e aprovados pela ABENEPI NACIONAL. 
 
Artigo 9º – Beneméritos: todos aqueles que tenham doado bens à ABENEPI ou 
auxiliado monetariamente, de forma substancial, a associação. 
 
Artigo 10 - Correspondentes: todos os profissionais estrangeiros da 
especialidade ou especialidades afins que solicitarem e forem aprovados pela 
comissão de seleção da ABENEPI NACIONAL. 
 
Artigo 11 - Serão demitidos e excluídos do quadro associativo da ABENEPI -RJ, 
os membros que deixarem de cumprir com os deveres estabelecidos neste 
estatuto e tenham sua saída proposta pelo Conselho Diretor e ratificada por 2/3 
(dois terços) dos membros efetivos presentes em Assembléia geral e ratificadas 
pela assembléia de delegados da ABENEPI NACIONAL. Os membros que 
tenham manifestado espontaneamente a vontade de se demitirem serão 
automaticamente excluídos do quadro associativo pelo Conselho Diretor. 
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Artigo 12 -  A falta de pagamento de anuidade sujeita o associado à suspensão e 
posterior exclusão. 
  
Artigo 13 -  São deveres de todos os associados da ABENEPI-RJ: 
 
a) Exercer a profissão com rigorosa observância dos princípios éticos; 
b) Cooperar para a realização das finalidades da ABENEPI; 
c) Cumprir os Estatutos Sociais, o Regimento Interno e os atos Administrativos 

emanados da ABENEPI; 
d) Zelar pelo bom nome e prosperidade da ABENEPI, apresentando ao 

Conselho Diretor qualquer irregularidade que tenha conhecimento; 
e) Comparecer as assembléias gerais, acatando suas determinações; 
f) Contribuir para o patrimônio da Associação, pagando pontualmente a taxa 

anual fixada pela Assembléia Geral Ordinária.  
 
 Artigo 14 - São direitos dos associados titulares e efetivos da ABENEPI - RJ: 
 
a) Ser votado para cargos eletivos; 
b) Requerer providências da ABENEPI em assuntos relacionados ao exercício da 

especialidade; 
c) Usar título em publicação e trabalho; 
d) Participar da vida social da ABENEPI, comparecendo às reuniões e eventos 

sociais e científicos. 
e) Discutir, votar e apresentar propostas às deliberações das Assembléias 

Gerais,. 
f) Receber as publicações que a ABENEPI editar e utilizar-se dos serviços por 

ela mantidos. 
 
Parágrafo Único – São direitos de todos os associados da ABENEPI- RJ os 
previstos nas alíneas c; d; e; e f deste artigo.; aos sócios titulares se aplicam as 
alíneas a e b. 
 
 
CAPÍTULO III 
DOS ÓRGÃOS DA ABENEPI-RJ 
 
 
Artigo 15 – São órgãos da ABENEPI-RJ:  
 

a) Assembléia Geral; 
b) Conselho Diretor; 
c) Conselho Fiscal; 
d) Comissões. 

 
Seção I  - Da Assembléia Geral   
 
Artigo 16 - A Assembléia Geral é o órgão supremo da ABENEPI -RJ e reunir-se-á 
mediante convocação do Presidente: 
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Artigo 17 - Ordinariamente: anualmente, a fim de apreciar a prestação de contas 
do Conselho Diretor referente ao exercício findo e de 2 (dois) em 2 (dois) 
anos,antes da realização do Congresso Nacional, para eleição do novo Conselho 
Diretor, que tomará posse no mesmo dia. 
 
Artigo 18 - Extraordinariamente: a) Deliberar os casos de exclusão e destituição 
de Diretores, Conselheiros e associados; b) Aprovar ou desaprovar alterações ou 
reformas estatutárias; c) sempre que se fizer necessária sua convocação. 
 
Parágrafo 1º - Compete à Assembléia Geral:  
 

a) Eleger e destituir os administradores 
b) Aprovar as contas 
c) Alterar o estatuto 
d) Efetuar os atos concernentes à organização básica e aos interesses 

fundamentais da ABENEPI - RJ incluindo-se neste caso a alienação ou 
gravação de seus bens móveis e imóveis. 

 
Parágrafo 2º - A Assembléia Geral será convocada com antecedência mínima de 
oito dias designando hora, local e ordem do dia, mediante prévio e geral anúncio 
em jornal  do Rio de Janeiro, ou por meio de edital enviado por carta registrada ou 
protocolado aos associados, para fins determinados, e funcionará, em 1º 
convocação, com a presença de no mínimo 50% + 1 dos associados quites com 
as mensalidades e, em segunda convocação, com 1/3, observando-se o intervalo 
mínimo de 1 (uma) hora entre uma e outra. As resoluções serão tomadas com 
aprovação de no mínimo 2/3 dos presentes. 
 
Parágrafo 3º – Aos associados é facultado solicitar ao Presidente a convocação 
da Assembléia Geral, o que não poderá ser negado desde que se destine a tratar 
de assunto expresso e relevante, e que a solicitação seja feita por escrito com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com assinatura de no mínimo um quinto 
dos associados existentes e quites com suas obrigações sociais; neste caso só 
serão validas as deliberações tomadas pela maioria de dois terços dos presentes 
na Assembléia, cujo numero não poderá ser inferior a quantos subscrevem a 
solicitação. 
 
Seção II – Do Conselho Diretor 
 
Artigo 19 - O Conselho Diretor será constituído por associados Titulares e 
Efetivos, eleitos em votação secreta na Assembléia Geral  e distribuídos numa 
chapa contendo os seguintes cargos:  
 

a) Presidente; 
b) Vice-Presidente; 
c) Secretário Geral; 
d) Primeiro Secretário; 
e) Tesoureiro; 
f) Primeiro Tesoureiro. 
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Parágrafo único: Terão direito a voto somente os associados Titulares e Efetivos 
e o mandato do Conselho Diretor será de dois anos, com direito a reeleição. O 
cargo de Presidente e Vice-Presidente deverá ser preenchido observando-se a 
alternância tradicional entre Psiquiatra, Neurologista e Profissionais Afins  com 
título de Especialidade, tendo obrigatoriamente, o registro de um membro da área 
médica. 
 
Artigo 20- Ao Conselho Diretor compete: 
 
 
a) Administrar e orientar todas as atividades da ABENEPI-RJ; 
b) Designar os membros para ocupar as diversas Comissões a serem criadas 

para atender as necessidades sociais e cientificas; 
c) Avaliar as condições e admitir os membros, encaminhando propostas à 

ABENEPI NACIONAL; 
d) Estabelecer as anuidades dos associados, conforme acordado na Assembléia 

de delegados da ABENEPI NACIONAL; 
e) Apresentar à Assembléia Geral no último semestre de cada ano, relatório do 

movimento social e financeiro referente aos meses de janeiro a dezembro do 
ano findo, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal; 

f) Cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto e do Regimento Interno. 
 
Artigo 21- Compete ao Presidente:  
 
a) Exercer a representação ativa e passivamente, judicial e extrajudicial; 
b) Coordenar todas as atividades do Conselho diretor;  
c) Convocar e presidir às reuniões; 
d) Movimentar e assinar junto com o tesoureiro as transações financeiras; 
e) Nomear os indicados para cada comissão; 
f) Supervisionar as atividades de comissões e tomar todas as providências 

necessárias ao aprimoramento e desenvolvimento dos programas da 
ABENEPI – RJ. 

 
Artigo 22  - Compete ao Vice-Presidente: 
 

 auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições e substituí-lo em 
seus eventuais impedimentos e afastamentos, atuando de forma a 
promover maior integração entre os órgãos deliberativos e administrativos 
da ABENEPI – RJ. 

Parágrafo único – Na ausência ou impedimento do Presidente e seu Vice, 
assumirá o cargo o Secretário Geral, devendo convocar eleições 
extraordinárias no prazo máximo de trinta dias. 

 
Artigo 23 - Compete ao Secretário Geral: 
 
a) Indicar ao Presidente os responsáveis de cada comissão. 
b) Convidar palestrantes de renome nacional e internacional. 
c) Substituir o vice-presidente, em seus eventuais impedimentos e afastamentos. 
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d) Administrar a secretaria e os livros de atas da associação. 
 
Artigo 24  -  Compete ao Primeiro Secretário: 
 

 auxiliar o Secretário Geral no cumprimento de suas atribuições e substituí-
lo em seus eventuais impedimentos e afastamentos. 

 
Artigo 25  - Compete ao Tesoureiro Geral: 
 
a) Efetuar o planejamento e controle financeiro da ABENEPI -RJ.  
b) Assinar em conjunto com o Presidente as transações financeiras. 
c) Administrar a contabilidade e a guarda da documentação pertinente. 
d) Administrar o controle patrimonial da associação. 
e) Cobrança das anuidades. 
 
 
Artigo 26  - Compete ao Primeiro Tesoureiro: 
 

 auxiliar o Tesoureiro Geral no cumprimento de suas atribuições e substituí-
lo em seus eventuais impedimentos e afastamentos 

 
Artigo 27 – O Conselho Diretor elaborará os regimentos internos para a 
ABENEPI - RJ e para as demais comissões, que venham a ser criadas, os quais 
como documentos decorrentes e complementares deste estatuto, regularão seus 
dispositivos e suprirão seus pontos omissos. 
 
Artigo 28 - O Conselho Fiscal é composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) 
suplentes, eleitos em Assembléia Geral, com mandato de 2 (dois) anos. 
 
Parágrafo Único – Compete ao Conselho Fiscal: examinar os livros e 
documentos em uso pelo Conselho Diretor, levantando irregularidade e 
encaminhando o assunto a Assembléia Geral, conforme o caso. 
 
Artigo 29 - As Comissões, que poderão ser permanentes ou especiais, são 
órgãos assessores da ABENEPI –RJ e deverão ser criadas pela mesma, com 
indicação de um coordenador.     
 
Artigo 30 – Cada Comissão terá um mínimo de 3 (três) membros escolhidos 
entre associados Titulares e Efetivos da ABENEPI – RJ, com mandato de duração 
igual e coincidente com o do Conselho diretor.  

 
Artigo 31 - As Comissões Permanentes têm por finalidade estudar as 
proposições submetidas ao seu exame, executar estudos específicos e coordenar 
os assuntos pertinentes ao seu âmbito de atuação e se denominam: a) comissão 
de seleção; b) comissão científica. 
 
Parágrafo Único – Todas as Comissões Permanentes serão constituídas por 
associados Titulares e Efetivos  e regulamentadas por um Regulamento Interno 
Especial aprovado pelo Conselho Diretor. 
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CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  
 
Artigo 32 - A duração da ABENEPI-RJ como pessoa jurídica, é por tempo 
indeterminado; no entanto, em caso de dissolução por não possuir condições de 
dar continuidade aos seus objetivos sociais, por falta de associados, por 
deliberação de dois terços dos associados efetivos em dia com suas obrigações, 
ou por sentença judicial, seu patrimônio reverter-se-á, prioritariamente, em favor 
da ABENEPI – NACIONAL , após ser consumada a dissolução por maioria 
absoluta de votos. 
 
Artigo 33 -  A ABENEPI-RJ, como entidade de fins não econômicos, atenderá os 
seguintes requisitos: 
 
a) Não remunerar seus Diretores, Conselheiros e Associados por serviços 

prestados seja a que titulo for. 
b) Aplicar integralmente os seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos 

objetivos sociais. 
c) Manter escrituração contábil das receitas e despesas em livros revestidos das 

formalidades legais. 
d) Manter arquivo durante cinco anos, contados da emissão, dos documentos 

que comprovem as receitas e despesas ou qualquer outro ato que venha 
modificar a situação patrimonial da associação. 

e) Prestar contas anualmente junto a Secretaria da Receita Federal de sua 
movimentação contábil, por meio da Declaração de Informação de Pessoa 
Jurídica ou outro meio estabelecido pela fiscalização. 

f) Não efetuar pagamento em favor dos associados de despesas consideradas 
indedutíveis pela Legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social 
sobre o lucro. 

 
 
Artigo 34 - Este Estatuto foi aprovado na Assembléia Geral  da ABENEPI - RJ de 
23 de maio de 2009 e somente poderá ser reformado por deliberação de 
Assembléia Geral convocada para este fim. 
 
 
 
 
 




