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MISSÃO

A SBH tem como razão de ser a promoção, o intercâmbio e a geração de
conhecimentos a respeito da história, das tendências atuais e futuras para o estudo,
diagnóstico e tratamento dos transtornos herniários e outras afecções da parede
abdominal. Assim, fomentar melhor preparação científica, técnica, cultural, moral e
social de todos os seus Associados para incrementar as suas capacidades
profissionais a fim de exercer suas funções dentro de marco ético e do mais alto
nível técnico que sua especialidade possa demandar.

Para cumprir com tais propósitos, a SBH terá como atividade preponderante a
difusão do conhecimento mediante: a) Reuniões nacionais bienais, b) Oficinas
(workshops) teórico-práticas regionais, c) Intercâmbio acadêmico com outras
sociedades científicas afins, nacionais e internacionais, d) Atividade editorial, e)
Atividades de difusão social de conhecimento, inclusive por meios digitais, e f)
Convênios corporativos com empresas comerciais dedicadas ao desenvolvimento de
insumos técnicos que contribuam para melhorar o estudo, diagnóstico e tratamento
da patologia herniária, mediante a difusão ética dos conhecimentos relacionados a
tais insumos.

SBH
SOCIEDADE BRASILEIRA DE HÉRNIA E PAREDE ABDOMINAL

 
 
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

 
 
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, OBJETO, DURAÇÃO E DOMICÍLIO.

 
Artigo 1º
Esta sociedade se denomina "Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal"
e adota o nome fantasia “Sociedade Brasileira de Hérnia” e a sigla "SBH".

 
Artigo 2º
A sociedade é uma entidade científica sem fins lucrativos.

 
Artigo 3º
A SBH tem por objeto:

a) Estudar os problemas relacionados aos diferentes tipos de hérnias da
parede abdominal e seus desdobramentos e consequências;

b) Promover o aperfeiçoamento das técnicas de diagnóstico e tratamento
destas hérnias, inclusive através do desenvolvimento de trabalhos
educativos relacionados a este tema; promover o aperfeiçoamento e o
progresso de seus Associados nos aspectos técnico, cultural, moral e
ético;



c) Promover ações de colaboração mútua entre seus Associados;

d) Estabelecer e manter relações cordiais com outras instituções e entidades
similares ou afins, nacionais ou estrangeiras;

e) Realizar e promover a realização por outras entidades de estudos para
atualização com novas técnicas ou avanços de qualquer natureza
relacionados ao tratamento de hérnias de parde abdominal;

f) Zelar pelo cumprimento do Código de Ética Médica Brasileiro;

g) Zelar pela melhor remuneração dos procedimentos médicos relacionados à
parede abdominal;

h) Assessorar a defesa dos interesses profissionais dos seus Associados
relativos à prática médica;

i) Trabalhar pela viabilização de escritórios e/ou laboratórios de pesquisa
voltados para o estudo e tratamento das hérnias de parde abdominal.

 
Artigo 4º
A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

 
Artigo 5º
Esta sociedade tem caráter nacional, mas poderá ter Associados brasileiros ou
estrangeiros.

 
Artigo 6º
A SBH poderá se filiar a entidades nacionais ou internacionais afins, funcionar como
entidade isolada ou como entidade de representação regional, por decisão de
Assembléia Geral convocada especificamente com tal finalidade.

 
Artigo 7º
É vedado a SBH qualquer manifestação ou participação político-partidária.

 
Artigo 8º
Os membros da SBH não respondem solidária ou subsidiariamente por
compromissos assumidos pela diretoria de sua entidade.

 
Artigo 9º
A SBH só poderá ser dissolvida por decisão tomada por maioria absoluta (2/3 votos
do plenário a favor da dissolução) dos membros presentes, com direito a voto na
Assembléia Geral, convocada, nos termos deste Estatuto, especificamente para este
fim, o qual será o único ponto de pauta. Esta Assembléia Geral será considerada
apta a deliberar caso estejam presentes 70% dos membros da SBH com direito a
voto.

 
Artigo 10º
A associação tem sede e foro no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua
Jeremias Maciel Perretto, nº 300, bairro Campo Comprido, CEP 81.210-310.

 
 
CAPÍTULO II
DOS SÓCIOS, SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES.

 
Artigo 11º



Esta Associação é integrada por profissionais médicos de especialidades cirúrgicas
relacionadas ao diagnóstico e tratamento da patologia herniária tais como: cirurgiões
gerais, urologistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões pediátricos, cirurgiões torácicos,
ginecologistas, patologistas, anestesiologistas, radiologistas, entre outras, sempre
que reúnam e cumpram com os requisitos estabelecidos neste Estatuto e sejam
admitidos como sócios pela Comissão de Admissão.

Artigo 12º - Categorias de Sócios
Haverá sete categorias de associados, chamados de “sócios” para os fins deste
Estatuto:

 
a) Fundadores;

b) Honorários;

c) Ativos;

d) Internacionais;

e) Residentes;

f) Patrocinadores; e,

g) Acadêmicos de Medicina.

 
Artigo 13º - Sócios Fundadores
São Sócios Fundadores os presentes à Assembléia de Fundação e que assinaram a
Ata de Constituição. Todos os Sócios Fundadores são também membros Ativos,
possuindo todos os direitos e deveres destes.

 
Parágrafo Único
O título de Membro Fundador tem caráter honorífico, não concedendo prerrogativas
ou direitos distintos dos demais membros, e poderá ser tornado público e divulgado
por seu portador.

Artigo 14º - Sócios Honorários
Serão Sócios Honorários as pessoas que tenham se destacado por ter prestado
serviços extraordinários à sociedade e/ou à cirurgia geral, no Brasil ou em outros
países. Tal distinção se outorgará à proposta de cinco membros, aprovada pela
Diretiva e com a ratificação do Conselho Consultivo.

 
Artigo 15º - Sócios Ativos
Poderá ser admitido como Sócio Ativo o profissional que:

a) Apresentar documentos que comprovem seu treinamento na especialidade
de cirurgia geral, em instituição ou universidade, pública ou privada, de
prestígio conhecido, reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil ou
pela Comissão de Admissão da Sociedade;

b) Apresentar diploma de certificação como: especialista em cirurgia
geraloutorgado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões ou pela Associação
Médica Brasileira, ou  especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia
Digestiva (CBCD) e membro da Associação Médica Brasileira;

c) Manifestar interesse pelas hérnias da parede abdominal mediante i)
trabalhos publicados; ii) teses de mestrado e/ou doutorado; iii) presença
prévia a cursos ou oficinas (workshops) ou congressos sobre hérnias da
parede abdominal.

d) Será também candidato aquele que tenha interesse clínico ou científico
neste campo (a parede abdominal se refere a todas as paredes do
abdomen, incluindo o diafragma e a pélvis). Portanto, o cirurgião plástico,
urologista, ginecologista ou cirurgião de tórax, que sigam o mesmo critério
que o cirurgião geral, podem se tornar membros se comprovarem o
treinamento correspondente à sua especialidade em hospitais de prestígio
reconhecido e apresentarem o certificado de sua especialidade. Os
candidatos serão convidados à SBH por recomendação de qualquer sócio
ativo que esteja em dia com as suas obrigações junto à Sociedade. A
solicitação dos candidatos deverá ser enviada pelo seu promotor e será



endereçada à Comissão de Admissão da SBH. A Diretoria da Sociedade
validará ou não a recomendação da Comissão de Admissão sobre o
processo de inclusão definitiva de novos sócios.

e) A solicitação se formalizará mediante o preenchimento de uma ficha de
filiação onde constem os dados gerais do solicitante e seus dados
curriculares de graduação, pós- graduação, atividades assisitenciais,
docentes, editoriais e de filiação a outras sociedades científicas,
anexando à mesma, fotocópias dos documentos probatórios e a(s)
carta(s) de recomendação para seu ingresso, de membro(s) da
sociedade.

f) Assinar termo de compromisso de recebimento de comunicações da SBH por
e-mail, devendo indicar o seu endereço eletrônico no qual receberá as
convocações e notificações enviadas pela SBH, comprometendo-se pelo
seu recebimento de forma que a comprovação de envio da misssiva
eletrônica pela SBH servirá como prova de ciência, pelo associado, do
seu conteúdo, para todos os fins de direito.

 
Artigo 16º - Sócios Internacionais
A Associação admitirá como Sócios Internacionais os profissionais médicos
estrangeiros que apresentarem Certificado ou documentos equivalentes que
comprovem a certificação e especialização médica no seu país.

 
Parágrafo Único
Os Sócios Internacionais não serão convocados para as assembleias gerais da
Associação e não terão direito de voto nas solenidades a que comparecem, mas
terão direito de voz nos termos deste Estatuto.

 
Artigo 17º - Sócios Residentes
Serão sócios Residentes os que cumprirem os seguintes requisitos:

a) Ser médico cirurgião de moral conhecida e em pleno direito de exercer a
Medicina;

b) Apresentar uma carta assinada pelo professor titular do curso e/ou chefe de
ensino que o credite como médico residente de um Hospital-Escola de
prestígio reconhecido;

c) Ser recomendado por um sócio ativo da SBH.

 
Parágrafo Único
Os Sócios Residentes não serão convocados para as assembleias gerais da
Associação e não terão direito de voto nas solenidades a que comparecem, mas
terão direito de voz nos termos deste Estatuto.

Artigo 18º - Sócios Patrocinadores
Serão Sócios Patrocinadores as empresas, laboratórios, grupos industriais ou
pessoas que tenham contribuído significativamente com o estudo, diagnóstico e
tratamento da patologia herniária das paredes abdominais, que tenham contribuído
para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e publicações da sociedade, ou
que tenham demostrado interesse em apoiar a pesquisa no campo da especialidade.
Deverão ser indicados por cinco Sócios, obtendo o parecer favorável da Comissão
de Admissão e aprovação da Diretoria da Sociedade.

Artigo 19º - Sócios Acadêmicos de Medicina
Serão Sócios Acadêmicos de Medicina os estudantes em cursos superiores de
Medicina no Brasil que apresentarem documentos comprovando sua regular
matrícula.

 
Parágrafo Primeiro
Os Sócios Acadêmicos de Medicina não serão convocados para as assembleias
gerais da Associação e não terão direito de voto ou voz nas solenidades a que
comparecerem.



 
Parágrafo Segundo
Os Sócios Acadêmicos de Medicina serão dispensados do recolhimento de
anualidade.

 
Artigo 20º
São direitos e obrigações dos sócios Fundadores e Ativos:

a) Cooperar nas sessões a que sejam convocados;

b) Participar das comissões para as quais forem nomeados pela Diretoria
Executiva;

c) Pagar anualmente a contribuição societária estabelecida pela Diretoria
Executiva;

d) Ter voz e voto nas discussões e direitos de eleger e ser eleito para os cargos
da Diretoria Executiva;

e) Receber a publicação da Sociedade sem ônus adicional;

f) Cumprir as definições da Assembléia Geral e da Diretoria Executiva;

g) Acatar o Estatuto e cumprir com as normas dele emanadas;

h) Desfrutar de todos os direitos outorgados a ele pelo Estatuto e pelas
disposições legais correspondentes;

i) Receber um certificado que comprove a sua filiação à Sociedade como tal.

 
Artigo 21º
São direitos e obrigações dos Sócios Honorários:

a) Poder ser indicado para qualquer cargo ou representação honorífica da
Sociedade;

b) Não ter qualquer obrigação pecuniária com a Sociedade;

c) Receber as publicações editadas pela Sociedade;

d) Receber um certificado que comprove a sua filiação à Sociedade como tal.

 
Artigo 22º
São direitos e obrigações dos Sócios Residentes:

a) Mudar de categoria para sócio ativo ao apresentar seu diploma de certificado
como especialista em cirurgia geral outorgado pelo CBC ou AMB;

b) Cooperar nas sessões e comissões a que forem convocados;

c) Pagar anualmente a contribuição societária estabelecida pela Diretoria
Executiva correspondente a 25% da contribuição do Sócio Ativo;

d) Receber um certificado com período de validade expresso que comprove a
sua filiação à Sociedade como tal.

 
Artigo 23º
São direitos e obrigações dos Sócios Patrocinadores:

a) Cooperar nas sessões a que sejam convocados;

b) Contribuir para as despesas da Sociedade com as quotas de patrocínio
definidas em conjunto com a Diretoria Executiva;

c) Receber a publicação da Sociedade;

d) Acatar o Estatuto e cumprir as normas deles emanadas;

e) Desfrutar de todos os direitos outorgados a ele pelo Estatuto e pelas
disposições legais correspondentes;

f) Não terá voz ativa nem voto nas decisões, nem direito a eleger, nem a ser
eleito para cargos da Diretoria Executiva.



 
Artigo 24º
São direitos e obrigações dos Sócios Acadêmicos de Medicina:

a) Mudar de categoria para Sócio Residente ao cumprirem os requisitos
definidos no Artigo 17º;

b) Cooperar nas sessões e comissões a que form convocados;

c) Receber um certificado que comprove sua filiação à Sociedade como tal,
bem como receber certificados de atividade com indicação de horas para
os fins de atividades complementares.

 
Artigo 25º
O membro da associação que incorrer em uma das infrações indicadas no artigo 26
abaixo poderá ser punido, após procedimento disciplinar, com as seguintes
penalidades:

a) Advertência por escrito;

b) Suspensão temporária da condição de Associado, pelo prazo máximo de 90
(noventa) dias;

c) Exclusão da Sociedade.

 
Parágrafo Primeiro
A penalidade a ser aplicada será determinada conforme o critério determinado pela
Diretoria Executiva ao fim do procedimento disciplinar, devendo apenas ser
respeitado eventual precedente, de forma que as mesmas penalidades sejam
aplicadas às mesmas condutas, independentemente do seu autor.

 
Parágrafo Segundo
A aplicação de penalidade deve ser registrada na ata de sessão da Diretoria
Executiva em que ocorrer a deliberação.

 
Artigo 26º
São consideradas infrações:

a) Deixar de pagar a contribuição anual em quatro oportunidades, consecutivas
ou não;

b) Em relação aos Sócios Residentes, não apresentar o comprovante de
renovação da sua condição de Residente ou o certificado de conclusão
reconhecido pelo CBC ou AMB para mudança para a condição de Sócio
Ativo;

c) O descumprimento de qualquer das normas definidas neste Estatuto, das
resoluções e determinações dos órgãos administrativos da SBH, da
legislação brasileira aplicável, bem como no Código de Ética Médica do
Conselho Federal de Medicina e demais resoluções e deliberações
futuras do órgão disciplinar da profissão médica;

d) Incorrer em condenação criminal por decisão transitada em julgado ou por
órgão colegiado pela prática de crime doloso;

e) Atentar contra a honra e moral da Sociedade ou contra qualquer um de seus
membros;

f) Manifestar-se em nome da SBH ou utilizar o nome e as marcas da SBH sem
a devida autorização para tanto;

g) A criação de obstáculos à defesa dos legítimos interesses profissionais e
associativos dos médicos em geral e, em particular, dos membros desta
Sociedade.

 
Parágrafo Primeiro
Em relação à falta de pagamento de qualquer contribuição, o associado poderá



recuperar seus direitos por meio da quitação integral do valor das contribuições não
pagas com base no valor da anuidade corrente, ou poderá reingressar na Sociedade
cumprindo os requisitos do artigo 16, sendo considerado associado a partir desta
nova data.

 
Parágrafo Segundo
A infração disciplinar prescreve no prazo de 5 (cinco) anos após sua ocorrência. O
recebimento de notificação pelo associado para apresentação de defesa durante o
procedimento disciplinar interrompe a prescrição.

 
Parágrafo Terceiro
O associado que for excluído da Sociedade não terá direito à devolução de qualquer
quantia paga à Sociedade, e só poderá pleitear sua reintegração como associado
após o prazo de 2 (dois) anos após sua exclusão.

 
 
CAPITULO III
DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

 
Artigo 27º
A SBH é composta pelos seguintes órgãos:

a) Assembléia Geral;

b) Conselho Fiscal;

c) Conselho Consultivo;

d) Diretoria Executiva;

e) Comissões.

 
DA ASSEMBLÉIA GERAL

 
Artigo 28º
A Assembléia Geral é a reunião plenária dos membros da SBH em gozo dos seus
direitos, podendo ter caráter consultivo ou deliberativo, sendo neste último caso
órgãos de decisão máximo da SBH. As decisões da Assembléia Geral deverão ser
acatadas por todos os membros da SBH e pelos demais órgãos administrativos. Tais
decisões terão caráter normatizador, caso não impliquem em mudanças deste
Estatuto, mesmo que de cunho aditivo, frente a eventuais casos omissos. Essas
decisões serão identificadas como "Resoluções da Assembléia Geral".

 
Artigo 29º
A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por ano, que
poderá coincidir com um dos eventos científicos promovidos pela Sociedade,
conforme convocação realizada pelo Presidente da Diretoria Executiva feita por
edital afixado na sede da associação ou via carta-circular, com no mínimo 30 (trinta)
dias de antecedência, devendo indicar a data, hora, local e pauta da solenidade.

Artigo 30º
A Assembleia Geral poderá se reunir extraordinariamente sempre que os interesses
da SBH assim exigirem, sendo convocada pelo Presidente da Diretoria Executiva ou
por associados representando no mínimo 20% (vinte por cento) do total de Membros
Ativos em dia com suas obrigações estatutárias, conforme convocação feita por e-
mail ou, se necessário, via carta-circular, com no mínimo 15 (quinze) dias de
antecedência, devendo indicar a data, hora, local e a pauta da solenidade.

 



Parágrafo Único
É permitida a convocação e realização de assembleia ordinária e extraordinária na
mesma ocasião, desde que respeitadas as respectivas competências e quóruns de
deliberação conforme indicados na lei e neste Estatuto.

 
Artigo 31º
A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente da Diretoria Executiva da SBH e
secretariada pelo Diretor Administrativo, ou qualquer outra pessoa indicada pelo
Presidente da Diretoria Executiva.

 
Artigo 32º
A SBH terá livro de atas próprio para registro das matérias apreciadas e
deliberações da Assembleia Geral. Estas atas deverão ser redigidas pelo Secretário
da Assembleia, submetidas para aprovação dos presentes e, a seguir, subscritas.
Qualquer associado poderá solicitar cópia simples das atas anteriores ao Diretor
Administrativo.

 
Parágrafo Primeiro
A reunião da Assembleia Geral, quando semipresencial ou digital, deverá
obrigatoriamente ser gravada em sua integralidade, sendo aceita como registro de
ata válido a gravação disponibilizada pelo presidente da Assembleia, ou mediante
sua autorização expressa, aos associados nas plataformas digitais da SBH.

 
Parágrafo Segundo
A gravação integral da Assembleia Geral não substitui a obrigatoriedade de
elaboração de ata escrita, seja ela digital ou física, desde que possível sua
assinatura pelos presentes da reunião e posterior impressão, quando digital.

 
Artigo 33º
Compete à Assembléia Geral:

I. Privativamente em assembleia ordinária:

a) Eleger os membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;

b) Aprovar as contas e demonstrações financeiras apresentadas pela Diretoria
Executiva.

II. Privativamente em assembleia extraordinária:

a) Destituir os membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;

b) Apreciar qualquer matéria encaminhada pelo Presidente da Diretoria
Executiva;

c) Apreciar recursos em procedimentos disciplinares;

d) Julgar, em última instância, recursos interpostos por associados contra atos
e deliberações dos demais órgãos administrativos da SBH;

e) Deliberar sobre a alienação ou a oneração de qualquer natureza de bens
do patrimônio imobilizado da SBH;

f) Decidir sobre a filiação da SBH a entidade nacional ou internacional com
objetivos afins;

g) Reformar e alterar este Estatuto;

h) Deliberar sobre a dissolução da SBH;

i) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto da SBH;

 



Parágrafo Primeiro
Para reforma ou alteração do Estatuto, o item deverá constar em destaque como
parte da pauta no edital de convocação, acompanhado do texto vigente do Estatuto
(em caso de emenda substitutiva), da proposição da nova redação ou do texto
adicional, bem como das justificativas da mudança e a autoria da proposta.

 
Parágrafo Segundo
Para a destituição de mebros do Conselho Fiscal (item II, ‘a’, acima), alteração ou
reforma do Estatuto (item II, ‘f’, acima) e dissolução da SBH (item II, ‘g’, acima), são
necessário votos representando 2/3 (dois terços) dos votos válidos, sendo que, para
esses temas, será requerida a presença da maioria abosluta dos Membros Ativos
em primeira convocação, e um terço, no mínimo, em segunda convocação. Em
relação a todas as demais deliberações, requer-se apenas a maioria simples dos
votos, quando outro quórum não estiver especificado na legislação ou neste
Estatuto.

 
Artigo 34º
A votação nas Assembléias Gerais proceder-se-á por voto universal, observados os
direitos e deveres dos membros da SBH, por manifestação ativa da vontade
individual, podendo ser secreto ou público. Não é considerada votação a
manifestação por aclamação e assim tal manifestação não possui caráter
deliberativo. A escolha do sistema de votação é de competência do plenário da
Assembléia Geral, em obediência ao estabelecido neste Estatuto.

 
Parágrafo Único
Na Assembléia Geral em nenhuma hipótese serão aceitos votos por procuração,
mas a Assembleia Geral poderá estabelecer regras que permitam a participação e o
voto à distância nas assembleias, principalmente por meios eletrônicos/digitais.

 
Artigo 35º
Para ter caráter deliberativo, a Assembleia Geral precisa estar formada pelo menos
por um quinto dos membros da SBH com direito a voto, exceto na condição prevista
no Art. 9º, quando será exigida a presença de setenta por cento dos membros da
SBH com direito a voto

 
Artigo 36º
A Assembléia Geral tomará decisões acatando o resultado das votações. Será
adotado como deliberação final à proposta que obtiver na maioria simples (a metade
mais um) dos votos presentes na Assembléia Geral.

 
 
DO CONSELHO FISCAL

 
Artigo 37º
O Conselho Fiscal é constituído por três membros, todos associados da SBH, eleitos
pela Assembleia Geral para o exercício de mandato de 2 (dois) anos, coincidente
com o mandato dos membros da Diretoria Executiva da SBH. No ato da eleição dos
membros do Conselho Fiscal, a Assembleia Geral elegerá também qual dentre os
três será o seu Presidente.

 
Parágrafo Primeiro
O Conselho Fiscal poderá ser assessorado por consultoria técnica especializada, tal
como empresa de auditoria e contabilidade, ou escritório de advocacia, entre outras,
para auxiliá-lo em suas atividades conforme necessário.



 
Parágrafo Segundo
Não é permitida reeleição de membro do Conselho Fiscal para exercício de mandato
consecutivo no mesmo órgão.

 
Parágrafo Terceiro
Na eleição dos membros do Conselho Fiscal, serão designados três membros
suplentes, que poderão substituir um membro titular do Conselho Fiscal em caso de
impedimento.

 
Artigo 38º
O Conselho Fiscal reunir-se-á por convocação de qualquer um de seus membros ou
por convocação do Presidente da Diretoria Executiva para apreciar matéria
específica de sua competência, nos termos deste Estatuto.

 
Artigo 39º
Compete ao Conselho Fiscal:

a) Emitir parecer sobre as contas e sobre o relatório financeiro apresentados
pela Diretoria Executiva à Assembleia Geral;

b) Quando solicitado pela Diretoria Executiva, emitir parecer opinativo para
auxiliar na tomada de decisões;

c) Zelar pelo cumprimento deste Estatuto, das deliberações da Assembleia
Geral e de todas as normas da SBH, devendo noticiar à Diretoria
Executiva em caso de constatação de irregularidades.

 
Parágrafo Primeiro
Os pareceres sobre as contas e relatórios referidos na alínea ‘a’ acima deverão ser
elaborados e apresentados com pelo menos 30 (trinta) dias da realização da reunião
da Diretoria Executiva ou da Assembleia Geral que deliberará sobre as informações,
conforme o caso.

 
Parágrafo Segundo
Todos os pareceres, reuniões e deliberações do Conselho Fiscal deverão ser
registrados em livro próprio.

 
DO CONSELHO CONSULTIVO

 
Artigo 40º
O Conselho Consultivo é órgão de caráter opinativo e consultivo, sem competência
deliberativa, e será constituído pelos últimos 3 ex-presidentes da SBH, sem
necessidade de eleição.

 
Parágrafo primeiro.
Aos últimos 3 ex-presidentes da SBH , seguindo ordem cronológica, será facultado
assumir os cargos do Conselho Consultivo.

 
Parágrafo segundo.
Em caso de impossibilidade de assunção do cargo por qualquer um dos
qualificados, será convocado o próximo ex-presidente, seguindo a ordem
cronológica por exercício do cargo.



 
Parágrafo terceiro.
O mandato do Conselho Consultivo coincidirá com o da Diretoria Executiva.

 
Artigo 41º
O Conselho Consultivo será presidido pelo membro que mais recentemente exerceu
a função de Presidente da SBH. Caso haja impossibilidade de assunção do cargo
por este, assumirá o próximo ex-presidente mais recente, seguindo a ordem
cronológica por exercício do cargo.

 
Artigo 42º
As reuniões do Conselho Consultivo serão convocadas pelo seu presidente, a
pedido do Presidente da Diretoria Executiva.

 
Parágrafo único.
A ausência injustificada do membro do Conselho Consultivo em três reuniões
consecutivas, ou a cinco reuniões dentre as últimas dez, torna o Conselheiro
membro excluído do Conselho e para seu lugar será convocado o próximo ex-
presidente qualificado.

 
Artigo 43º
Compete ao Conselho Consultivo:

a) Apreciar qualquer matéria, por solicitação da Diretoria, gerando parecer
opinativo registrado em ata em l ivro próprio, em que conste a razão pela
qual emite o parecer, justificativas para suportar a decisão f inal e o voto
identificado de cada Conselheiro;

b) Indicar, por solicitação da Diretoria Executiva, substitutos para os cargos
vagos nela e no Conselho Fiscal, quando a próxima eleição tiver data
prevista para além de três meses;

c) Apreciar parecer da Comissão de Admissão, quanto à admissão e
progressão dos membros da SBH ;

d) Apreciar, mediante solicitação da Diretoria Executiva, a concessão de títulos
honoríficos da SBH;

e) Auxiliar a Diretoria Executiva na programação científica dos eventos sob
coordenação, promoção, organização, patrocínio ou copatrocínio da SBH,
por indicação da Diretoria Executiva.

 
DA DIRETORIA EXECUTIVA

 
Artigo 44º
A Diretoria Executiva é o órgão da SBH a quem compete a administração e a
representação da associação, sendo composta por 5 ( cinco) membros associados
eleitos conforme definido abaixo, e pelos seguintes cargos:

a) Presidente;

b) Vice-presidente;

c) Diretor Administrativo;

d) Diretor Financeiro; e,

e) Diretor Científico.

 
 

Artigo 45º



Nenhum dos membros da Diretoria Executiva será diretamente remunerado em
razão do exercício do cargo.

 
Artigo 46º
A eleição para os cargos da Diretoria Executiva será feita na modalidade de chapas
formadas por cinco candidatos cada uma, devendo-se indicar o nome completo e o
respectivo cargo ao qual cada candidato irá concorrer.

 
Parágrafo primeiro.
Somente será elegível a cargo na Diretoria Executiva o associado que que
preencher os seguintes requisitos:

a) Contar com mais de 4 (quatro) anos de vida associativa ininterrupta;

b) Estiver no pleno exercício de seus direitos sociais e em dia com suas
obrigações financeiras perante a associação;

c) Não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de impedimento datalhadas
no Parágrafo Segundo abaixo.

 
Parágrafo segundo.
Será inelegível para a Diretoria Executiva, enquanto durar o seu impedimento, o
associado que exercer função em conflito de interesse com a SBH em empresa
operadora de plano de saúde, hospitais ou fontes pagadoras em geral do ramo
médico, desde que a respectiva empresa tenha rel ação vigente com a SBH, sendo
exemplos de conflito de interesse ser sócio, acionista, membro de conselho, diretor
ou exercer atividade remunerada de consultoria.

 
Parágrafo terceiro.
Não incorrerá nas hipóteses de inelegibilidade o associado que exercer função de
palestrante (speaker), instrutor ou apresentador em aulas, simpósios,
demonstrações cirúrgicas, jornadas de treinamento, ou que exercer função sem
poder de deliberação ou influência, ainda que tal função seja remunerada.

 
Parágrafo quarto.
O associado que mantiver uma das funções referidas no caput com empresa que
não tiver relação vigente com a SBH não será inelegível, mas deverá declarar todos
os seus possíveis impedimentos e conflitos de interesse quando se candidatar ao
cargo eletivo, e não poderá deliberar ou tomar decisões relacionadas às empresas
com as quais tiver vínculos, devendo se abster de votar nesses casos.

 
Parágrafo quinto.
É obrigação do associado declarar e s er transparente em relação a seus possíveis
conflitos de interesse a qualquer tempo, sob pena de, em sua omissão, ficar sujeito
à perda do cargo.

 
Artigo 47º
Será eleita a chapa que obtiver a metade mais um dos votos válidos na Assembleia
Geral Ordinária cuja pauta inclua a eleição de membros da Diretoria Executiva.

 
Parágrafo único.
Na hipótese de concorrerem mais de duas chapas e nenhuma delas obtiver a
metade mais um dos votos, deverá ser realizado segundo turno de votação apenas
entre as duas primeiras colocadas, vencendo a que contar com o maior número de
votos.

 



Artigo 48º
A maioria simples da Assembleia Geral poderá aprovar normas específicas para o
pleito eleitoral por meio de Regimento Interno, cujas regras não se aplicarão ao
pleito imediatamente seguinte, exceto se aprovadas com pelo menos 90 ( noventa)
dias de antecedência.

 
Artigo 49º
O mandato dos membros da Diretoria Executiva se inicia no dia 1º (primeiro) de
janeiro do ano subsequente ao de sua eleição e se prolonga pelo prazo de 2 (dois)
anos ou até a eleição de novos membros.

 
Parágrafo Primeiro
O membro da Diretoria Executiva não poderá ser reeleito para o mesmo cargo
ocupado no período anterior, apenas poderá ser eleito para outro cargo na Diretoria
Executiva.

 
Parágrafo Segundo
Durante o período que suscede a eleição dos membros da Diretoria Executiva até o
início do novo mandato em 1º (primeiro) de janeiro do ano subsequente, ocorrerá a
transição de gestão, em que haverá a transferência e devida regularização de
questões financeiras e gerenciais para a Diretoria sucessora.

 
Artigo 50º
Compete à Diretoria Executiva:

a) Representar legalmente a associação, de acordo com a competência de
cada um de seus membros, seja perante pessoas f ísicas ou jurídicas de
direito privado, pessoas jurídicas e órgãos da Administração Pública direta
e indireta, em Juízo ou perante Tribunal Arbitral;

b) Cumprir e fazer cumprir as normas deste Estatuto e as deliberações da
Assembleia Geral;

c) Deliberar em relação à gestão da SBH e zelar pelo seu patrimônio em
consonância com as disposições deste Estatuto e da Lei, com o intuito de
promover os objetivos da associação;

d) Apresentar e submeter à apreciação da Assembleia Geral o Relatório
Financeiro e o Relatório Científico, indicando as atividades realizadas pela
SBH durante o exercício;

e) Fiscalizar, em conjunto com o Conselho Fiscal, as contas da SBH, zelando
pela sua integridade e sustentabilidade financeira;

f) Em situações de urgência, deliberar em nome da Assembleia Geral ( ad
referendum posterior) sobre medidas e providências de competência
desta e que não possam aguardar a regular convocação, sob pena d e
prejuízo irreparável ao interesse da SBH;

g) Elaborar, aprovar e modificar o seu próprio Regimento Interno, que
determinará sua forma de funcionamento, desde que não contenha
disposições contrárias ao Estatuto ou à legislação;

h) Julgar procedimentos disciplinares em razão de infrações, nos termos deste
Estatuto;

i) Conceder títulos honoríficos em nome da SBH;

j) Determinar a programação científica dos eventos promovidos, coordenados,
organizados ou patrocinados pela SBH;

k) Contratar auditoria externa independente para verificação das contas da
SBH quando necessário;

l) Determinar a criação de Comissões e nomear os respectivos integrantes;

m) Fixar o valor da anuidade a ser paga pelos associados da SBH.

 



Artigo 51º
Compete ao Presidente da Diretoria Executiva:

a) Representar em geral a SBH judicial e extrajudicialmente, ativa ou
passivamente, especialmente para o f im de recebimento de citações e
outorga de procurações, não lhe sendo lícito, no entanto, transigir,
renunciar direito, alienar ou onerar bens da SBH, sa lvo com autorização
da Assembleia Geral;

b) Autorizar e ordenar o pagamento de despesas orçamentárias em conjunto
com o Diretor Financeiro;

c) Movimentar, em conjunto com o Diretor Financeiro, as contas bancárias e
aplicações financeiras da SBH;

d) Assinar livros financeiros em conjunto com o Diretor Financeiro,
assegurando sua integridade e cumprimento às normas legais aplicáveis;

e) Representar oficialmente a SBH em reuniões científicas, atividades, eventos
e reuniões associativas;

f) Representar a SBH em reuniões e negociações com empresas contratantes
de serviços médicos, públicas ou privadas, visando à atualização dos
critérios e dos valores para remuneração dos procedimentos,
representando isoladamente a SBH ou sendo seu representante junto a
grupos associativos com interesses afins;

g) Presidir o Congresso Brasileiro de Hérnia.

 
Artigo 52º
Compete ao Vice-Presidente da Diretoria Executiva:

a) Representar legalmente a associação em qualquer hipótese de impedimento
do Presidente;

b) Auxiliar o Presidente em todas as suas atividades e competências, podendo
substituí-lo quando solicitado ou em caso de impedimento.

 
Artigo 53º
Compete ao Diretor Administrativo:

a) Realizar as atividades administrativas da SBH, conforme orientações
passadas pelo Presidente ou pelo Vice- Presidente;

b) Auxiliar na organização dos eventos científicos;

c) Assinar, em conjunto com o Presidente, documentos em nome da SBH, tais
como certificados de participação e realização de eventos científicos,
diplomas dos membros e correspondências;

d) Substituir o Vice- Presidente em seus impedimentos, por solicitação do
Presidente.

 
Artigo 54º
Compete ao Diretor Financeiro:

a) Representar legalmente a associação perante instituições financeiras;

b) Autorizar e ordenar pagamentos de despesas orçamentárias em conjunto
com o Presidente;

c) Movimentar, em conjunto com o Presidente, as contas bancárias e
aplicações financeiras da SBH;

d) Assinar livros financeiros em conjunto com o Presidente, assegurando sua
integridade e cumprimento das normais legais e contábeis aplicáveis;

e) Elaborar as demonstrações contábeis e demais documentos necessários à
prestação de contas da Diretoria Executiva à Assembleia Geral, com
antecedência suficiente para análise pelos demais membros da Diretoria
Executiva;

f) Encarregar- se da guarda dos bens e do patrimônio da SBH;

g) Coordenar todas as operações financeiras da SBH, especialmente em



relação aos eventos científicos realizados.

 
Artigo 55º
Compete ao Diretor Científico:

a) Representar legalmente a associação perante instituições científicas,
públicas e privadas;

b) Auxiliar na organização dos eventos científicos e publicações de caráter
científico da SBH.

 
 
DAS COMISSÕES

 
Artigo 56º
As Comissões são órgão da administração com competência de prestar suporte e
auxílio à Diretoria Executiva em relação a temas específicos, conforme determinado
no ato de sua criação, e poderão ser compostas por qualquer número de membros
voluntários, sem necessidade de serem associados à SBH.

 
Parágrafo único.
É permitida a cumulação de cargos em Comissões com o exercício de cargo na
Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal, bem como entre cargos em mais de uma
Comissão.

 
Artigo 57º
O ato de criação de Comissão deverá determinar seu objetivo, seus membros e o
prazo para entrega do parecer, o qual deverá conter alternativas de deliberação e
suas implicações, bem como quaisquer outras informações consideradas relevantes
para subsídio da decisão da Diretoria Executiva.

 
Parágrafo Único
Poderão ser constituídas Comissões Permanentes ou Temporárias para o estudo e
apresentação de soluções para quaisquer temas, de acordo com a decisão da
Diretoria Executiva.

 
Artigo 58º
Os membros do Conselho Consultivo, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e
das Comissões deverão agir sempre cumprindo os seguintes deveres:

a) Dever de diligência, que é a obrigação geral de agir com profissionalidade e
perícia em relação às suas responsabilidades;

b) Dever de assiduidade, que consiste em comparecer às reuniões a que for
convocado, não podendo alegar o desconhecimento das deliberações ou
sua ausência aos atos como razão de defesa;

c) Dever de se informar, consistente em conhecer a fundo os temas que são de
sua responsabilidade, não podendo alegar em sua defesa o
desconhecimento de fato sob sua atribuição;

d) Dever de vigilância, que é a obrigação geral de estar atento aos negócios da
SBH em geral, não só os de sua responsabilidade, exercendo postura
ativa, examinando criticamente as informações a que tem acesso em
defesa dos interesses da associação, devendo agir ou reportar ao órgão
responsável em caso de irregularidade, sob pena de poder responder
solidariamente ao causador do dano.

 
Parágrafo único.



O administrador que descumprir com seus deveres e causar dano material ou
imaterial à SBH poderá ser responsabilizado a ressarcir à associação todo o valor do
dano a que deu causa, sendo necessário, para tanto, deliberação da maioria da
Assembleia Geral.

 
Artigo 59º
O membro da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal perderá seu mandato em
caso de:

 
a) Malversação ou dilapidação do patrimônio da SBH;

b) Abandono do cargo;

c) Grave violação deste Estatuto;

d) Espírito de discórdia ou má conduta;

e) Condenação criminal por decisão transitada em julgado ou por órgão
colegiado pela prática de crime doloso;

f) Condenação por infração ética de órgão profissional.

 
Artigo 60º
É vedado a qualquer dos administradores expressar opiniões em nome da SBH
quando tal ato não tiver autorização prévia do órgão administrativo competent e,
com exceção do Presidente da Diretoria Executiva, nos l imites de suas atribuições e
no interesse da associação.

 
 
CAPÍTULO IV
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

 
Artigo 61º
O procedimento disciplinar poderá ser instaurado de ofício por qualquer membro da
Diretoria Executiva ao constatar a possível prática de infração, ou mediante
reclamação de qualquer um dos associados a qualquer membro da Diretoria
Executiva, solicitando, se assim desejar, que seja mantido seu anonimato, indicando
a ocorrência de infração por parte de outro associado, apresentando, se possível,
elementos de prova da materialidade e autoria da infração.

 
Parágrafo Primeiro
O membro da Diretoria Executiva que receber a reclamação (“Relator”) deverá
instaurar um procedimento disciplinar, tendo o prazo de até 60 (sessenta) dias para
decidir, com fundamentos, se (i) arquiva a reclamação; ou se (ii) notifica o associado
denunciado para apresentar defesa e, concomitantemente, designa reunião da
Diretoria Executiva para deliberação para dali a aproximadamente 30 (trinta) dias.

 
Parágrafo Segundo
O procedimento disciplinar arquivado poderá ser retomado por decisão do próprio
Relator ou de qualquer outro Conselheiro, que passará a assumir a posição de
Relator da reclamação, e terá o prazo de 30 (trinta) dias após o desarquivamento
para decidir, em decisão fundamentada, se (i) arquiva novamente a reclamação; ou
se (ii) notifica o associado denunciado para apresentar defesa e,
concomitantemente, designa reunião da Diretoria Executiva para deliberação para
dali a no mínimo 30 (trinta) dias.

 
Parágrafo Terceiro



É lícito ao Relator determinar o afastamento provisório imediato do associado
denunciado, suspendendo seus direitos de associado até o julgamento da
reclamação, desde que se constatem os requisitos de (i) risco de dano material ou
moral à SBH caso mantida sua permanência; e (ii) alta probabilidade de condenação
diante das provas apresentadas. A decisão de afastamento imediato poderá ser
revista a qualquer tempo a pedido do associado, desde que apresente provas que
afastem as conclusões de perigo de dano e probabilidade de condenação.

 
Parágrafo quarto
O associado denunciado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua
defesa por escrito, que deverá ser enviada para o endereço físico ou eletrônico
indicado na notificação, sob pena de preclusão do direito de defesa.

 
Parágrafo quinto
Com apresentação ou não da defesa do associado, a Diretoria Executiva deverá se
reunir na data designada para deliberar sobre a reclamação (sendo permitido que
outros itens não relacionados sejam incluídos na pauta para a mesma reunião). Na
sessão, o associado denunciado poderá realizar (por si ou por procurador)
sustentação oral pelo período máximo de 15 (quinze) minutos.

 
Parágrafo sexto
Após a realização (ou não) de sustentação oral, a Diretoria Executiva deverá
deliberar em duas etapas: (i) pela ocorrência ou não de infração pelo associado; e,
em caso positivo, (ii) qual ou quais penalidades previstas no Artigo 25 serão
aplicadas. Em caso de decisão pela absolvição do associado, será revertido o seu
afastamento provisório caso eventualmente determinado pelo Relator, mas não
haverá direito de indenização, reembolso ou qualquer pagamento ao associado em
razão de seu afastamento.

 
Artigo 62º
Caberá recurso sem efeito suspensivo à Assmbleia Geral contra a decisão
condenatória da Diretoria Executiva, no prazo de 15 (quinze) dias. A Assembleia
Geral deverá deliberar sobre o provimento ou não do recurso na próxima assembleia
extraordinária, na qual o associado condenado poderá realizar (por si ou por
procurador) sustentação oral pelo período máximo de 15 (quinze) minutos.

 
Parágrafo Único
Contra a decisão absolutória da Diretoria Executiva e contra a decisão da
Assembleia Geral, seja esta qual for, não caberá recurso.

 
Artigo 63º
Todo e qualquer ato de julgamento da SBH em relação a seus associados deverá
assegurar a ampla possibilidade de defesa e de exercício do contraditório ao
acusado, em qualquer instância de apreciação da matéria, devendo ser franqueado
o acesso aos autos e documentos desde a instauração do procedimento disciplinar,
se assim for solicitado, preservado o sigilo da origem da reclamação quando seu
titular assim requerer.

 
 
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 
Artigo 64º
Aos administradores da SBH, será permitida a concessão de reembolso de gastos



com deslocamento, hospedagem e alimentação, entre outras despesas incorridas
pelo administrador, desde que estritamente no exercício de sua função. O reembolso
deverá ser autorizado pelo Diretor Financeiro e deverá seguir Resolução específica
da Assembleia Geral, ou, na falta desta, deverá se pautar pela razoabilidade
conforme a situação, bem como seguir os precedentes praticados em situações
similares, ainda que em gestões anteriores, permitida, nestes casos, a atualização
dos valores.

 
Artigo 65º
Poderá haver, a critério da Diretoria Executiva, dispensa do pagamento da taxa de
inscrição nos eventos científicos organizados, coordenados ou patrocinados pela
SBH aos seus membros incluídos na programação oficial do evento.

 
Parágrafo Primeiro
Poderão também ser isentos do pagamento da taxa de inscrição nos eventos
científicos da SBH os convidados estrangeiros e os convidados nacionais não
membros da SBH incluídos na programação oficial do evento.

 
Parágrafo Segundo
Será dada preferência aos membros adimplentes com suas obrigações, inclusive
pecuniárias, perante a SBH quando da possibilidade de inclusão na programação
científica oficial destes eventos.

 
Artigo 66º
A Diretoria Executiva poderá contratar profissionais e/ou empresas para a prestação
de serviços diversos à associação, em caráter temporário ou permanente.

 
Artigo 67º
O patrimônio social está constituído por:

a) anuidades pagas na forma do Estatuto;

b) aplicações financeiras realizadas conforme previsto no Estatuto;

c) doações que venha a receber;

d) bens móveis e imóveis que adquirir;

e) saldo financeiro das atividades científicas;

f) direitos de propriedade intelectual decorrentes da produção de conteúdos
autorais ou de outra natureza;

g) receitas advindas da exploração dos direitos de propriedade intelectual de
titularidade da associação;

 
h) outras fontes de renda, aprovadas na Assembléia Geral, observadas as

normas legais vigentes.

 
Artigo 68º
Em caso de dissolução, saldados os seus compromissos, a SBH destinará, a critério
dos liquidantes, o eventual patrimônio remanescente a sociedades congêneres,
dotadas de personalidade jurídica.

 
Artigo 69º
O presente Estatuto entrará em vigor na data em que for aprovado pela Assembléia
Geral e cumpridas as formalidades legais.

 



CLÁUSULA TRANSITÓRIA
Os Membros Fundadores que assinam abaixo, nesta Assembléia Geral de
Constituição, designam Ricardo Abdalla, Leandro Totti Cavazzola e Flávio Malcher
Martins de Oliveira para integrar, até a realização da próxima Assembléia Geral de
Associados, a Diretoria Executiva da Sociedade com os cargos de Presidente, Vice
Presidente e Diretor Executivo, respectivamente.

 
Em contrapartida estes três membros designados aceitam os cargos para que foram
designados e declaram seu fiel e legal desempenho nos termos deste Estatuto.

 
Rio de Janeiro, [data da assembleia]
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