
      
 

CALENDÁRIO ELEITORAL – ELEIÇÕES ASPAS 2020/2023 
    
De acordo com as disposições do Estatuto da ASPAS, conforme aprovado na Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 31/07/2019, ficam convocadas as eleições para a renovação da Diretoria 
Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal da ASPAS, para o triênio 2020/2023, de acordo com o 
seguinte calendário eleitoral: 

EVENTO DATA 

I – Divulgação, pela Comissão Eleitoral, do Calendário Eleitoral. 05/08/2019 

II – Prazo para inscrição de chapas. 30/08/2019 

III– Divulgação das chapas inscritas pela Comissão Eleitoral. 02/09/2019 

IV – Prazo para entrada de impugnação de candidatos. 06/09/2019 

V – Prazo para decisão da Comissão Eleitoral sobre pedido de impugnação de 
candidatos, com divulgação de candidatos impugnados. 

13/09/2019 

VI – Divulgação de candidatos impugnados. 13/09/2019 

VII – Primeiro prazo para as chapas substituírem candidatos impugnados ou outros 
candidatos. 

16/09/2019 

VIII – Envio das informações sobre o processo eleitoral, além das plataformas das 
chapas, assegurando tratamento igualitário a todas as chapas inscritas, através:  
- Dos correios (para quem não tem e-mail) do informe especial da ASPAS; 
- De liberação do boletim eletrônico da ASPAS por e-mail, Facebook e WhatsApp.  

30/09/2019 

IX – Último prazo para as chapas substituírem candidatos impugnados ou outros 
candidatos. 

11/10/2019 

X – Inicio da votação pela internet. 01/11/2019 

XI – Último dia para votação. 29/11/2019 

XII – Apuração da votação e divulgação dos resultados pela Comissão Eleitoral. 04/12/2019 

XIII – Prazo para interposição de recursos contra os resultados da apuração dos 
votos. 

11/12/2019 

XIV – Divulgação pela Comissão Eleitoral da decisão sobre os recursos e dos 
resultados oficiais dos novos membros eleitos para a Diretoria Executiva e 
Conselhos Deliberativo e Fiscal da ASPAS, gestão 2020/2023. 

13/12/2019 

XV – Posse dos novos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e 
do Conselho Fiscal, gestão 2020/2023. 

15/01/2020 

 
                                                   Rio de Janeiro, 31 de Julho de 2019. 

 
 

_______________________________ 
         Coordenador  


