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ESTATUTODA
-c
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ULTRA-SONOGRAFIA

CAPITULO I - Da AssoCiaciio - Finalidade Sede e Dnraciio
Art, 1" - A Sociedade Brasileira de Ultra-Sonografia, que adota a sigla SBUS, 6 uma associacao
civil, instituida de conformidade com 0 disposto no artigo 53 e seguintes do C6digo Civil
Brasileiro (Lei n? 10.406, de 10 de janeiro de 2002), de carater nacional, sem fins lucrativos e
duracao indeterminada, fundada em 20 de agosto de 1993, congregando medicos que estudam e
empregam ondas ultra-sonicas, para fins de diagnostico e terapeutica em Medicina.
Art.2" - A Sede e Foro da SBUS esta localizada na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo,
na Rua Teodoro Sampaio, 352, Conjunto 53/54, Pinheiros, CEP 05406-000.

Art. 3°- Sao finalidades da SBUS:
I - promover 0 progresso da aplicacao do ultra-som em Medicina e parncipar do
desenvolvimento instrumental e dos sistemas ultra-sonicos diagnosticos e terapeuticos;
II - estabelecer convencoes, padroes, norrnas medicas e tecnicas, bern como aprovar 0
instrumental desenvolvido ou em desenvolvimento, para aplicacao do Ultra-som em Medicina;
III - representar a eategoria profissional dentro do Pais e no estrangeiro, pugnando por seus
interesses cientificos, educacionais, profissionais e materiais, perante autoridades, entidades,
instituicoes diversas com as quais convier, aos interesses dos profissionais da area.
IV - estimular 0 ensino e a pesquisa do ultra-som, aprimorando 0 atendimento a populacao em
gera!, com a participacao junto a entidades que desenvolvam trabalbos na politica de saude e 0
aperfeicoamento do sistema medico assistencial do pais;
V - encorajar 0 aprimoramento profissional, buscando meios para 0 ensino no Curso Regular de
Medicina e aPos-Graduacao na especialidade, reconbecidos pelas entidades de Ensino e
Medicas competentes;
VI - credenciar e inspecionar Centros de Treinamento em Ultra-sonografia, elaborando
curriculos minimos, baseados em padroes internacionais e normativas aprovadas pela SBUS,
com base em estudos da Organizacao Mundial de Sande (OMS), para reconbecimento das
titulacocs oferecidas;
VII - estabelecer criterios para a concessao de Titulo em Ultra-Sonografia;

Partigrafo unico - A forma de titulacao sera conferida par meio de prova teorica e pratica em
Ultra-Sonografia em conjunto com 0 Colegio Brasileiro de Radiologia - CBB" mediante
convenio celebradoentre a SBUS, CBR e Associacao Medica Brasileira - AMB.
VIII - prestar esclarecimentos a populacao e midia em geral, quanto a prestacao dos services na
area de Ultra-Sonografia e outros assuntos pertinentes a especialidade;
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IX -: fomcntar 0 aprimoramento do nivel cientifico e tecnol6gico da l'9\ti:~~S~nografiamedi:a,
realizando Congressos, Cursos de reciclagem e aperfeicoamento, ~els de discussao,
Conferencias, Simp6sios e outras atividades abertas a participacao de todos os seus associados;
X -- promover a integracao entre a classe medica em geral, quanta aos assuntos especificos da
Ultra-Sonografia, no sentido de estabelecer maior contato entre os ultra-sonografistas e os
medicos que se utilizam destes services;
XI -- zelar para que 0 Titulo de Habilitacao em Ultra-Sonografia da SBUS seja concedido
apenas perante 0 seguinte criterio: todos os membros associados, legalrnente habilitados no
exercicio da profissao que, ao se submeterern as Provas de Habilitacao, forem aprovados dentro
dos criterios estabelecidos pela Diretoria Geral e Comissao Nacional de Provas e Titulos de
Habilitacao da SBUS;
XII - prom over 0 congracamento dos seus associados, atraves de reunioes sociais e encontros,
por ocasiao dos Cursos e Congressos promovidos ou apoiados pela SBUS;
XIII - promover 0 intercambio tecnico-cientifico, atraves de parcerias com as demais entidades
igualrnente dedicadas ao estudo, pesquisa e aprimoramento da Ultra-Sonografia, em todas as
areas da Medicina, nacionais ou internacionais,

Art. 4° - Para atingir os fins previstos no artigo anterior a SBUS propiie-se a:
I -- promover, patroeinar ou apoiar Congresses, Jomadas, Reunioes Clinicas, Conferencias e
Cursos da especialidade, disciplinando a realizacao dos meSDlOS em todo 0 territ6rio nacional;
II -- criar e manter publicacoes peri6dicas de carater informativo e tecnico, sendo estes
e a Revista da SBUS;

0

Jomal

III - firmar convenios ou acordos para a publicacao de Trabalhos Cientifieos em Revistas QU
. Jornais nacionais ou internacionais para tanto, recebendo trabalhos dos associados que serao
avaliados pelo Diretor Cientifico, para posterior envio aos 6rgiios competentes;
IV - filiar-se a Entidades internacionais de Ultra-Sonografia, estabelecendo acordos de
cooperacao e intercambio com os mesmos, permitindo aos associados a afiliacao, a realizacao
de estagios ou especializacoes e tambern de participacao em eventos intemaeionais, se possivel,
com descontos eonseguidos pela SBUS;
V -- promover e manter 0 acervo bibliografico, atraves da assinatura de revistas especializadas,
formacao de videoteca e garantir 0 acesso a Home Page da SBUS, que devera manter
obrigatoriamente material de conteudo cientifico e de Defesa Profissional, na area de acesso
restrito ao assoeiado em dia com suas obrigacoes associativas;
VI -- pugnar sempre, por melhores condicoes de trabalho para os seus membros associados,
procurando mecanismos de manutencao de condicoes eticas de trabalho e honorarios, dentro de
valores minimos, recomendados pela SBUS.
VII -- agir, como Orgiio Consultor, sempre que solicitada, pronunciando-se sobre assuntos de
interesse do Ultra-scm em Medicina, de questoes do Exercicio Profissional nesta area,~bre
valores de honorarios e em todo 0 ambito da Defesa do Profissional;
~
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VIII -- zelar pelo cumprimento do Codigo
especificas da pratica ultra-sonografica;

deEti~~::~~~:~::~~ ~s

condutas eticas

IX - representar os interesses coletivos de seus associados, em juizo ou fora dele, nas
quest1ies de interesse da Ultra-Sonografia Medica,

CAPITULO IT- Dos Membros Associados
Art. 5° - Poderao ser Membros Associados os medicos que se dediquem exclusivamente ou
parcialmente Ii Ultra-Sonografia, em todo 0 territorio nacional, adquirindo 0 "status" de
Membros, na mesma categoria das Associacoes Filiadas da SBUS, do Estado a que pertencem.
§' 1 0 -- Os Membros Associados dividem-se em seis categorias, a saber:
I -- Fundadores -- medicos, os quais assinaram a Ata de Fundacao da SBUS, na data de
20.08.1993;
II -- Titulares-> medicos residentes no Pals. Iegalmente registradosno Conselho Regional de
Medicina e habilitados ao exerciCio da profissao medica, que' exercam atividades relacionadas
ao uSb' do Ultra-scm em Medicina e tenham 0 Titulo eq" Ultra-sonografia, emitido pela
Sociedade Brasileira de' Ultra-sonografia, ou em decorrencia de acordos firmados pela mesma;

III - Efetivos -- medicos residentes no Pais, legalmente rcgistrados no Conselho Regional de
Medicina e habilitados ao exercicio da profissao medica, que exercam atividades relacionadas
ao uso de Ultra-Scm em Medicina e que niio possuam 0 Titulo de Habilitacao da SBUS;
IV -- Honorarios - medicos associados ou nao, da area da Ultra-Sonografia ou ciencias
correlatas, que tenham prestado relevantes services Ii Ultra-Sonografia, seja na area de ensino,
pesquisa ou de apoio Ii evolucao e consolidacao desta como Especialidade Medica no Brasil, e
tambem no exterior;
V -- Benemeritos -- Pessoas, medicos ou nilo, instituicoes oficiais ou privadas, entidades
brasileiras ou internacionais, que participaram ou participem do desenvolvimento da SBUS ou
da Ultra-sonografia, mediante doacoes materiais ou que prestaram ou prestem services de
relevancia para a Associacao;
VI -- Correspondentes -- Medicos que praticam a Ultra-Sonografia ou que se utilizem da
mesma, residentes no exterior.

§.L -- Os nomes indicados para Titulos de Associado Honorfuio e de Benemerito seriio
propostos pela Diretoria Geral ou por, pelo menos, dez (10) Associados Titulares e conferido
mediante votacao por maioria simples dos associados, em Assembleia Geral Ordinaria, onde
este assunto faca parte da ordem do dia.

!i..1!:. -

Os Associados Benemerltos e Hononirios nilo terao nenhum dover especial a cumprir,
nao sao elegiveis, nao votam, nem sao votados e sao isentos de contribuicoes para com a
Associacao.

§ 40

W

Membros Titulares Habilitados que recebam 0 titulo de Associado HonOr~ e
- Os
continuarao com os mesmos deveres e obrigacoes da categoria a que pertencam.
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§ 5° - 0 titulo de Associado Benemerito conferido a Associacao, Institui,a~ociedade ou
Empresa sera outorgado em nome da mesma ou de urn de seus associados, confonne imencao
manifestada em carta, por seu representante legal.
~

- Os Associados Contribuintes, em dia com a Tesouraria gozarao de descontos a serem
estabelecidos pela Diretoria, em todos os eventos patrocinados ou organizados pela SBUS e
tambem junto a Rede de Estabelecimentos comerciais ou entidades conveniadas a SBUS, a nivel
nacional ou internacional;
Art. 6° - DIREITOS DOS MEMBROS ASSOCIADOS:

I - apenas os Membros Titulares poderiio ser candidatos aos cargos da Diretoria Geral.

Partigra(o unico - Nas Diretorias das Associacoes Filiadas a SBUS, apenas
Diretor Presidente, exigira a categoria de Membro Titular;

0

cargo de

f).C(-, -: .I_.~

II - os MemlH'iis'F)iiu!adores, Efetivos, Titulares e Correspondentes poderao votar para os
cargos da DiretoriaGeral, atrav(\sdevot<>-diretodiirante oprocesso elertbfa1;-ciU atraves de voto
por correspondencia oficial protocolada pela Comissao Eleitoral, desde que em dia com suas
obrigacoes pecuniarias e obedecendo os criterios estabelecidos para este processo, segundo
normativas regimentais especificas;

111- apresentar Propostas, Indicacoes, Requerimentos ou Representacoes que digam respeito ao
emprego do ultra-som em Medicina, de acordo com os objetivos da Associacao;
IV - apresentar Trabalhos Cientificos ou de Defesa Profissional ligados aos objetivos da
Associacao, em Congressos, Jomadas e Reunioes, desde que aceitos previamente pela Diretoria
Geral e aprovados pela Comissao Organizadora destes Eventos;
V - publicar trabalhos na Revista e no Jorna! oficiais da Associacao, urna vez aceitos pelos
Editores responsaveis destes veiculos de comunicacao da SBUS;
VI - receber as publicacoes da Associacao, acessar a Home Page da SBUS, utilizando-se de
senha ex.clusiva para area restrita aos associados quites com suas contribuicoes junto a
Tesouraria.
VII - freqiientar a sede e ser convidades para parncrpar de reunioes da Diretoria Geral
pertiuentes a especialidade, realizadas ou apoiadas pela SBUS;
VIII - ser indicado ou nomeado para integrar Comlssdes permanentes ou transiterias,
eleitas pela Assembleia Geral ou nomeadas pela Diretoria Geral;
IX - usar

0

Titulo de Membro da Associacao, na categoria a que pertenca, junto a SBUS;

x - representar a SBUS, em eventos ou acoes especificas, quando indicado pela Diretoria Geral
e nomeado pelo Presidente, em nivel regional, nacional ou internacional;
XI - propor a,oes administrativas e cientifico-culturais para a Diretoria Geral em exercicio;
XII - subserever Proposta para obtencao do Selo de Qualidade Profissional da SBU..,
obedecidos aos criterios definidos pela Diretoria Geral;
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XIII. ~ licenciar-se; quando ausente do pais, por tempo de. ate. 02
requerimento a Diretoria Goral;

~3
(dO~OS' atraves de

Partigrafo unico - Caso a permanencia seja por periodo acima deste tempo,
Associado sera transferido para a categoria de Membro Correspondente.

0

Membro

XIV - demitir-se voluntariamente do quadro associativo da SBUS, desde que esteja quites com
suas obrigacoes associativas.
Al't 7° - 0 Membro Associado, seja qual for sua categoria, roo respondera solidaria ou
subsidiariamente, pelas obrigacoes assumidas pela Diretoria em exercicio.

Art. 8° - DEVERES DOS MEMBROS ASSOCIADOS:
I - cumprir rigorosamente as disposicoes estatutarias e outras norrnas da SBUS;
II - zelar pelo born nome da Associacao, colaborando e prestigiando suas realizacoes ou
promocoes, em especial Jornadas e Congressos, a fun de que estas alcancem seus objetivos de
educacao e atualizacao medica continuada;
III - cumprir todas as funcoes que [he forem atribuidas ou para as quais tenbarn anuido;
IV - atender as solicitacoes das Diretorias Geral e das afiliadas, quando convocados para
integrarem Comissoes de carater permanente ou transitorio, com finalidades especificas.
V - obedecer e fazer cumprir 0 Codigo de Etica Medica e as normativas e resolucoes emanadas
da SBUS;
VI - pagar as semestralidades, dentro dos prazos previstos nestes Estatutos e demais encargos
aprovados, eventualmente, e praticados pela Associacao em situacoes especiais, regulamentados
pela Assembleia Geral Ordinaria ou pela Diretoria Geral.

Art. 9° - 0 descumprimento pelo Membro Associado, de qualquer uma das categorias,
referentes as obrigacoes assumidas para com a Associacao, estatutaria e regimentalmente,
ensejara na aplicacao de penas que irao da advertencia particular, suspensao, ate exclusiio da
SBUS, garantida sempre ampla defesa, diante dos disciplinamentos regirnentais e estatutarios.
Partigrafo unico - Da decisso que resultar· em condenacao do associado cabe recurso para a
Assembleia Geral convocada para deliberar sobre 0 assunto.

CAPiTULO ill - DA ADMINISTRACAO
Art. 10 - Sao orgaos de Administracao da SBUS:
A - Assembleia Geral
B - Diretoria Geral

~

C - Diretoria Executiva
D - Conselho Fiscal
i
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E - Conselho Consultivo

Art 11 - A Assembleia Geral Ordinaria e

0 orgao soberano da SBUS, constituida pelos
Membros Associados, Fundadores, Titulares e Efetivos, que se reunira, anualmente, convocada
conforme 0 Estatuto da SBUS, podendo ser durante 0 Congresso Nacional de Ultra-Sonografia
da SBUS, ou em outro evento eientifico realizado por ela.

Partigra(o "nico - as demais Membros, Benemeritos e Honorarios, tambem podcrao estar
presentes, porem sem atividade associativa, caso nao pertencam a outra classe de associados.

Art 12 - Compete

a AssembJeia Geral:

I - eleger os membros da Diretoria Geral, empossando os eleitos;
II - destituir os membros da Diretoria Geral;
III - aprovar as contas da Diretoria;
IV - alteracao e reforma estatutaria;
V - eleger, entre os Membros Titulares, os integrantes para a Comissao Nacional de Provas e
Titulo de Habilitacao e para a Comissao de Credenciamento de Centros de Treinamento em
Ultra-sonografia Medica e da Defesa Profissional;
VI - estabelecer Normas para aplicacao das Provas e Concessao do Titulo de Habilitacao em
Ultra-Sonografia Medica especificados neste estatuto;
VII - deliberar sobre assuntos que a Diretoria Geral levar a sua apreciacao, ou que forem
solicitados atraves de pedidos por escrito de seus associados, protocolada na Secretaria
Executiva, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias;
VIII - deliberar sobre outros assuntos que envolvam Convenios e Acordos da Associacao com
entidades publicas ou privadas, nos mais diversos campos de aplicacoes financeiras ou
posicionamentos eticos ou de Defesa da classe;
IX - interpretar em Ultima instancia 0 estatuto e preencher suas lacunas ou omissoes;

x - resolver

a respeito da alienacao de bens imoveis, ou da constituicao de onus on direitos

sobre eles;
Xl- julgar, em grau de recurso, as aplicacoes das sancoes irnpostas pela Diretoria da SBUS;
XlI - resolver sobre a dissolucao da Associacao ou qualquer outro assunto de relevante
importancia para ela.

Art 13 - A Assembleia Geral Ordinaria sera convocada pelo Diretor Presidente au por 1/5
dos Associados, por edital proprio, publicado no Jomal da SBUS ou correspondencia direta a
todos os associados, com direito a voto, via correio ou fax, e tambem anunciada no site
SBUS, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias.
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fl::- - As Assembleias far-se-ao, em primeira convocacao, com a maioria simpl~os Membros
Associados em gozo de seus direitos associativos, portanto, quites com suas obrigacoes
associativas,

U

- Se, apos 30 (trinta) minutos da hora marcada para

inicio da reuniao, 0 mirnero de
membros presentes nao atingir 0 quorum estipulado neste artigo, a Assembleia Geral sera
instalada com qualquer mimero de Associados em segunda convocacao, exceto as deliberaeoes
sobre a destituicao da Diretoria e a reforma estatutaria, nlio podendo ela deliberar sobre estes
assuntos, em primeira convocacao, sem a maioria absoluta dos Associados, ou com pelo menos
urn terce na convocacao seguinte.
0

U - As deliberacoes da Assembleia Geral sao aprovadas pela maioria simples de votos dos
membros presentes, exceto as deliberacoes sobre a destituicao da Diretoria e a reforma
estatutaria, hipoteses em que sera exigido 0 voto concorde de dois tercos dos presentes a
assembleia especialmente convocada'para esse firn.
§ 40

- Nlio serao aceitos votos por procuracao, para outros assuntos da ordem do dia, apenas
serao aceitos votos atraves de Cedula Eleitoral oficial da SBUS, encaminhada via correio,
conforme disciplinacao previa da Comissao Eleitoral.

Art. 14 - A Assembleia Geral Extraordinaria podera ser realizada:

I - sempre que necessaria, sendo convocada pelo Diretor Presidente ou por 1/5 dos Associados,
por Edital publicado no Jomal da SBUS, ou por correspondencia direta a todos os associados,
com direito a voto, via correio ou fax, ou anunciada no site da SBUS, com antecedencia minima
de 10 (dez) dias. A convocacao sera feita pelo Presidente da Sociedade Brasileira de Ultra
sonografia, ou seu representante legal em exercicio ou ainda, pela maioria simples, dos
presidentes e representantes Regionais ou pelos membros do Conselho Fiscal;
II - na hip6tese de convocacao da Assembleia Geral Extraordinaria, nOS termos do inciso I e, no
impedimento, ausencia ou recusa do Presidente, a Assembleia sera instalada e presidida pelo
membra mais idoso presente (idade cronologica);
III - sendo a Assembleia Geral Extraordinaria convocada, conforrne inciso I deste artigo, 0
requerimento da mesma sera encaminhado ao Presidente da Associacao e quando a Convocacao
da mesma nao for feita por ele au por seu representante, devera 0 requerimento ser apreciado no
prazo maximo de 10 (dez) dias pela Diretoria, apes 0 qual, sera considerada automaticarnente
aprovada.
Art. 15 - A Diretoria Geral e 0 6rglio representativo da SBUS, devendo ser eleita pela
Assembleia Geral Ordinaria, com mandato de 03 (tres) anos, sendo integrada por: a) Diretor
Presidente; b) Diretor Vice-Presidente; c) .Diretor Secretario Geral; d) Diretor 1° Secretario; e)
Diretor Tesoureiro Geral; f) Diretor 10 Tesoureiro; g) Diretor Cientifico e Cultural; h) Diretor de
Defesa Profissional; i) Diretor Social e de Comunicacao,
§ 1" - 0 Diretor Presidente, 0 Diretor Secretilrio Geral e
constituirao a Diretoria Executiva da SBUS.

0

Diretor Tesoureiro Geral

2° - As reunioes da Diretoria Geral serao realizadas semestralmente, com 0 comparecimento
obrigatorio de cada diretor, salvo justificativa por escrito de sua imPOSSibilidad~
J.
Eventos ou Congressos realizados pela SBUS_
~
§
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§ 3° - As reunioes da Diretoria Executiva serao realizadas mensalrnente, na ~ede da SBUS,

para deliberacao de assuntos administrativos e financeiros da entidade, ocasiao em que sera
mantida comunicacao pelos meios de comunicacao disponiveis (video-conferencia, e.mail, fa-x,
telefone), com os demais membros da Diretoria Geral, comunicados, com antecedencia minima
de uma semana, sobre a data, hora e Ordem do dia.
§

4° - Compete a Diretoria Gerat coletivamente:
I) cumprir e fazer cumprir os Estatutos e Regimentos;
II) apresentar relat6rio completo das atividades administrativas e cientificas, SOCIalS e
economico-financeiras nos Membros Associados e para renovacao da condicao do
Titulo de Entidade de Interesse Publico Federal;
ill) tomar as decisoes pela maioria dos seus Diretores presentes, ou consultados atraves dos
meios de comunicacao disponiveis;
IV) disciplinar a realizacao de Congresses, Jornadas, Reunifies cientificas da especialidade,
organizando um calendario anual, contemplando eventos regionais a serem apoiados
pela SBUS;
V) propor 0 Plano de Gestae Administrativa, contemplando os aspectos eeonomicos
financeiros, que deverao ser cumpridos pela Diretoria Executiva;
VI) elaborar documentos e relat6rios que comprovem as suns acoes e decisoes;
VII)
representar a SBUS em eventos, entidades, organizacoes;
VIII)
elaborar e alterar 0 Regimento Interno da Associacao ad referendum da
Assernbleia Geral Ordinaria;
IX) preencher por votacao da maioria simples de seus membros, os cargos de Coordenador
e Suplente dos Departamentos Cientificos da SBUS.

Art. 16 - Compete ao Dire/or Presidente:
I)
II)
III)

IV)
V)

VI)
VII)
VIII)
IX)

X)

administrar a SBUS, dentro dos seus aspectos associativos, politicos e orcamentais,
com concurso dos demais membros da Diretoria;
representar a SBUS em juizo ou fora dele, ativa ou passivamente;
rubricar Iivros, assinar atas e demais documentos da SBUS, juntamente com 0
Secretario Geral e Tesoureiro Geral, confonne a natureza dos mesmos;
presidir reunioes do Conselho Consultivo, da Diretoria Geral e Executiva e das
Comissoes especiais;
empossar as novas Diretorias eleitas;
constituir, ouvida a Diretoria, comissoes especiais para fins especificos;
deliberar, em casos urgentes, comunicando 0 fato aos demais Diretores, em ate
cinco dias uteis;
elaborar e apresentar a Assembleia Geral Ordinaria 0 relatorio anual de sua gestae,
e 0 seu Plano de Metas para 0 proximo ana;
convocar associados da SBUS,em condicoes de elegibilidade, para ocuparem cargos
vagos na Diretoria, caso nao haja possibilidade de funcionamento com os demais
diretores investidos em suas funcoes; sendo que a ocupacao dos cargos sera feita
seqiiencialrnente, na ordem de descricao dos cargos, como consta deste estatuto;
presidir 0 Congresso Nacional de Ultra-sonografia ou os eventos oficiais da SBUS.

Art 17 - Compete ao Diretor Vice-Presidente:
I)

auxiliar e/ou substituir 0 Presidente em todas as suas atribuicoes, em seus
~pedimentos_ ou ausencias e, no caso de vacancia do cargo de Diretor PrQesi~~e,
ate nova eleicao;
,

~"";"k<
.--- ,--.....,....,...,-.-.-.--.-.-.-""'---.

.

~v/
.. 

~----:--~.--::----~._._-"--~._-~:-:--

r" ~'f:.C.1f.\. rK~ ~~i:w~:,:)'"-5~~~~~~;¥"~Ci

~l~;' C:t-""~!-'

2'1 JUN ~OOO!~~"'"

R.EG;s·rF~AGD

II)

colaborar e participar corn os dernais Diretores no desempenho

cIa~\refas comuns.

Art 18 - Compete ao Diretor Secrettirio Geral:
I)

organizar a secretaria cia SBUS, incluindo arquivos, livros, jomais, revistas, videos,
etc~

II)
Ill)
IV)

V)

VI)
VII)
VIIl)
IX)

X)

XI)
XII)

substituir 0 Vice-Presidente em seus impedimentos e, no caso de vacancia do cargo
de Vice-Presidente, ate nova eleicao;
desenvolver e integrar as a~5es corn os demais diretores no desempenho das tarefas
comuns, em colaboracao corn a Presidencia;
supervisionar e ou redigir docurnentos oficiais cia SBUS, bern como elaborar ou
orientar a elaboracao das Atas das Assembleias Gerais e das reuni5es cia Diretoria,
assinando-os juntamente com 0 Diretor Presidente e com os demais presentes;
manter urn Banco de D:ldos cia SBUS, constituido por material cientifico e de
Defesa Profissional, paraatualizacao e alimentacao cia sua Home Page na Internet;
elaborar a Ordem do Dia das reunioes dos orgiios dirigentes cia SBUS, consultado e
de acordo corn os dernais diretores;
elaborar, junto com os dernais Diretores, a Ata de Transferencia de cargos a ser
apresentada ao final de sua gestae;
manter os membros associados e os Diretores informados das ativiclades cia SBUS,
atraves dos varies veiculos oficiais de comunicacao da SBUS;
receber e despachar as correspondencias 'que forem encaminhadas a SBUS,
encarregando-se de encaminha-la ao Diretor cia area pertinente ao assunto,
mantendo 0 Diretor Presidente inforrnado de todos os assuntos tratados, por meios
diversos de comunicacao;
organizar as Correspondencias, Pareceres, Normativas, Opiniiies e Processos
Consultas encaminhados a cada Diretor, curnprindo 0 prazo de 05 (cinco) dias uteis,
para pronunciamento dos assuntos consultados, nao considerados ou de acordo com
a questiio colocacla;
manter 0 gerenciamento interno dos Recursos Humanos e dos bens materiais cia
sede cia SBUS;
responder em nome da Diretoria, corn 0 conhecimento e aprovacao do Presidente,
os assuntos omissos ou que nao obtiveram resposta no prazo de 5 (cinco) dias uteis
pelos demais Membros cia Associacao,

Art. 19 - Compete ao Diretor 1" Secreuirio: as mesrnas atribuicoes do Diretor Secretario Geral,
inclusive ocupando 0 seu cargo, em caso de vacilncia.
Art. 20 - Compete ao Dire/or Tesoureiro Geral:

1)
II)
lll)

IV)
,

1/'[;101'-4.])· j!

manter em ordem as financas .da Associacao, ouvidas as decisoes cia Diretoria
Geral, consubstanciaclas ern Atas de Reuni5es deste colegiado;
elaborar a provisao orcamentaria semestralmente, levando ao conhecimento cia
Diretoria Geral e readequando-a mensalrnente, caso necessario;
supervisionar a contabilidade mensal e a elaboracao do balancete trimestral,
obedecendo os parametres necessarios para atender nonnas vigentes para as
Instituicoes sem fins lucrativos de interesse publico federal;
elaborar e coordenar Projetos na area financeira, para a captacao de recursos e
doacoes para a SBUS, junto a orgaos publicos, entidades Partic~e
_ governarnentais e ONG's;

.
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V)

promover as a",oes financeiras
de compras,
pagamentos, orcamentos, respeitadas as decisoes cia Diretoria Ge
VI)
emitir e assinar, em conjunto com 0 Presidente, os cheques e deni'ais documentos
necessaries para a operacionalizacao financeira e contabil da SBUS.

Art. 21 - Compete 00 Diretor 1" Tesoureiro: as mesmas atribuicoes do Diretor Tesoureiro
Geral, ou exerce-las, definitivamente em caso de vacaneia deste eargo, ou em seus
impedimentos.
Art. 22 - Compete 00 Diretor Cientifico e Cultural:
I)
IT)
III)

IV)

V)

colaborar na organizacao editorial da Revista e do Jomal cia SBUS;
coordenar a Comissao Organizadora dos Congressos e dos eventos oficiais cia SBUS;
desenvolver a",oes que envolvam interesse cultural e cientifico na area de Ultra
som;
supervisionar a organizacao e a manutencao do Acervo cientifico bibliografico
impresso, em meio eletronico e cia videoteca cia SBUS, que sera disponibilizada
para consulta aos associados;
manter colaboracao com 0 Coordenador de Informatica para os assuntos cientificos
e culturais a serem levados aHome Page cia SBUS.

Art 23 - Compete ao Diretor Social e de Comunicaciio:
I)
II)

ill)

IV)

organizar e promover eventos para 0 congracamento dos associados, por ocasiao
dos congressos e demais eventos realizados pela SBUS;
promover a divulgacao dos eventos cientificos cia SBUS, bern como de suas ayiies
junto a imprensa especializada e leiga;
organizar sistema de intercambio e comunicacao com associacoes e entidades
dedicadas ao estudo, pesquisa e aprimoramento cia Ultra-Sonografia, em myel
nacional e internacional;
manter atualizadas as parcerias estabelecidas com entidades afins, em nivel nacional
e intemacional, procurando obter convenios e vantagens associativas ou para
estagios dos Membros Associados da SBUS junto a estas entidades.

Art. 24 - Compete 00 Diretor de Defesa Profissional:
I)

II)

atuar em prol de interesses coletivos cia SBUS e dos Membros Associados, junto
aos diversos orgaos e entidades, em questoes relativas ao desempenho profissional,
condicoes de trabalho e do exercicio cia Especialidade Medica;
reivindicar Tabela de Honorarios medicos compativeis com as necessidades cia

classe;
ill)

IV)

V)
VI)

v/Vl~.lIJ1).

valorizar 0 Titulo de Habilitacao cia SBUS, atraves de campanhas para divulgacao
cia sua importancia junto a associados, compradores de service, comunidade medica
e populacao em geral;
liderar as acoes pela conquista de maior prestigio cia SBUS, auxiliando e
assessorando, sempre que necessario, os demais membros cia Diretoria;
divulgar a importancia do Selo de Qualidade Profissional cia SBUS, participando cia
avaliacao clas propostas encaminhadas;
manter-se atualizado com todos os assuntos referentes a defesa e aos honorario
profissionais, mantendo tarefas pertinentes a esta fun",ao.
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Partigrafo unico - A Diretoria Geral da SBUS elegera, se necessario, UWa Comissao de
Defesa Profissional, composta de no minimo dois membros e no ~ de cinco, para
auxiliar 0 Diretor da area, quando necessario, sendo que qualquer um desses membros
substituira 0 Diretor de Defesa Profissional, nos seus impedimentos, faltas ou ausencias,
Art 25 - Compete aos Editores da Revista e do Jornal da SEUS, em conjunto com a Diretor
Cientifico e Cultural recepcionar, anaJisar, e organizar os artigos e trabalhos cientificos
aprovados, para estas publicacoes.

Partigrafo unico - Os Editores indicarao nomes para aprovacao pela Diretoria, que integrarao
Conselhos de Editores Associados, dos periodicos da Associacao, sendo que qualquer desses
Conselheiros, podera substituir os Editores nos seus impedimentos, faltas elou ausencias,

Art. 26 - Conselho Consultivo - sera formado pelos EX-PRESIDENTES da SBUS, visando
preservar a historia e os principios orientadores da SBUS, cujo mandato sera vitalicio e cujo
Coordenador sera 0 Presidente mais antigo, em atividade profissionaJ, da SBUS.
1" - As atribuicoes dos Membros do Conselho Consultivo serao auxiliar a Diretoria Geral na
conducao da politica administrativa e funcional da SBUS, assim como nas questoes omissas das
deliberacoes da Assembleia Geral Ordinaria, e as nao constantes deste Estatuto ou do
Regimento Interno da SBUS.
§

§ 2'-- Os Membros do Conselho Consultivo, integrantes das 03 ultimas Diretorias, rennir-se-ao
com a Diretoria Geral em todas as suas reunioes ordinarias e/ou extraordinarias, sendo
convocados igualmente aos demais Diretores, participando nas reunifies como consultores, com
direito a voz e nao a voto.

Art. 27 - Conselho Fiscal sera eleito pela Assembleia Geral Ordinaria, em conjunto com a
Diretoria Geral, composto por 3 (tres) membros titulares e 2 (dois) suplentes, com 0 mesmo
mandato da Diretoria Geral, de 03 (tres) anos, devendo ter 2/3 de seus membros renovados
cujas atribuicoes serao a fiscalizacao, acompanhamento e homologacao dos services da
Tesouraria Geral e do Financeiro, bem como finnar os Balancetes anuais da Diretoria Geral,
apresentando-os it Assembleia Geral Ordinaria convocada para tal finaJidade.

Art. 28 - Conselho de Etica sera composto de 03 (tres) Membros eleitos pela Diretoria Geral,

durante a primeira reuniao da mesma, apes sua posse e desenvolvera tarefas ligadas it area de
bioetica da profissao e etica profissionaJ, bem como analise dos casos encaminhados pela
Diretoria Geral ou pela Assembleia Geral ordinaria, emitindo pareceres, que serao levados ao
conhecimento destes orgaos administrativos.
CAPiTULO IV - DAS ASSOCIACOES AFILIADAS fEstaduais ou Regionais)

Art. 29 - A SBUS reconhecera e dam filiacao as Associacbes de Ultra-Sonografia, formadas em
numero de uma por Estado ou Territ6rio da Federacao e do Distrito Federal, com inteira
observancia destes Estatutos e mediante proposta de, no minimo, dez Associados Efetivos e um
Associado Titular Habilitado, que serao os fundadores e entre os quais sera fonnada a Diretoria
local, dentro da mesrna constituicao da Diretoria Geral e Executiva nacionaJ.
§ 1" - A denominacao oficial, para fins de registros juridicos e comerciais, que devera ser
adotada para cada unidade assim formada, sera ASSOCIAC;;AO DE ULTRA-SONOGRAFIA,
seguida do nome da entidade federativa correspondente ou de ASSOCIAC;;AO, seguida ~
adjetivo de lugar a qual pertenca, acrescida da palavra UL TRA-SONOGRAFIA.
\ 1\
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2° • As Diretorias das Associacoes afiliadas terao a mesma composicao de cargos que a
Diretoria Geral da SBUS, devendo ser homologadas por esta.
§

§

3° - Todos os Associados das Regionais ficarao pertencendo automaticarnente a SBUS.

Art. 30 - As ASSOCIA<;OES AFILIADAS poderao se congregar em Regionais, de acordo
com a distribuicao geografica brasileira sendo estas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sui e
Sudeste;
§ r - A denominacao legal sera: Associacao Regional de Ultra-Sonografia, seguida da
denominacao da regiao a que pertence,

as

§ 2° • Compete
Regionais a representacao da SBUS, em sua respectiva regiao, mantendo os
mesmos principios estatutarios.

3° - 0 Presidente da SBUS podera delegar poderes aos Membros das Diretorias das
ASSOCIA<;OES AFILIADAS e das Regionais, para representarem a SBUS nos Estados ou
nas regioes, em eventos diversos.
§

4° - Os mandatos das Diretorias das ASSOCIA<;OESAFILIADAS e das Regionais deverao
coincidir com 0 da Diretoria Geral da SBUS.
§

§ 5° - A provisao orcamentaria para as atividades administrativas das entidades afiliadas,
oriunda da SBUS serao definidas no Regimento Interno da SBUS e tambem de receitas proprias
auferidas individualmente, atraves de cursos, eventos ou outras atividades,
§ 6° - As ASSOCIA<;OES AFILIADAS e as Regionais deverao adequar seus estatutos aos
moldes da SBUS e submete-los 11 aprovacao da Diretoria Geral, a partir da data de aprovacao
deste.

CAPITULO V

DOS DEPARTAMENTOS CIENTIFICOS

as

Art. 31 - A SBUS manter" Departamentos Cientificos correspondentes
especialidades
medicas que investigarn e empregarn ondas. ultra-sonicas, para fins de diagnostico e terapeutica
e terao suas atividades definidas de acordo com as diretrizes da Diretoria da SBUS e com as
necessidades dos seus associados,

u - Os Departamentos Cientificos atuarao de forma independente entre si e terao como
finalidades promover estudos e atividades cientificas, visando assessorar a SBUS em suas
respectivas areas de atuacao.

g

- Cada Departamento Cientifico tern urn coordenador e urn suplente, os quais serao eleitos
pela Diretoria Geral da SBUS, cujos cargos terao 0 mesmo mandato da Diretoria que os elegeu,
podendo ser substituidos pela Diretoria em caso de vacancia do cargo.

'II

~-

Os Departamentos Cientificos nao possuem autonomia juridica, administrative ou
financeira, estando os mesmos vinculados deliberacoes da Diretoria da SBUS.
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CAPiTuLO VI_ DAS ELEleOE'

REG",TR',DO \

Art. 32 - As Eleicoes para Diretoria Geral serao realizadas, a cada tres anos, entre as Chapas
devidamente constituidas e inscritas com pelo menos 60 (sessenta) dias de anteccdencia, junto a
Diretoria em exercicio, atraves de doeumento assinado por todos os Membros Associados
integrantes, em gozo de seus direitos de elegibilidade.
Art. 33 - As eleicoes, quando houver mais de uma Chapa inscrita, serao realizadas durante a
Assembleia Geral Ordinaria, a cada trcs anos, por voto secreto depositado em urna colocada Ii
disposicao dos membros da SBUS durante, no minimo, quatro horas consecutivas, e por votos
por correspondencia, em cedula oficial emitida pela Comissao Eleitoral, recebidos ate uma hora
antes do intcio da votacao,
Paragrafo unico - Cada chapa podera nomear dois fiscais para acompanhar

0

trabalho dos

Mesarios,
Art 34 - Cabe a Diretoria Geral, em exercicio, nomear uma Comissao Eleitoral presidida pelo
Diretor 1° Secretario e mais dois outros Diretores, que se encarregara de organizar, acompanhar
e relatar os resultados do processo eleitoral, divulgando a chapa vencedora, registrando todo 0
processo em ata especifica, no livro de Atas de Assembleias, com a assinatura de todos os
presentes ao evento.
ArJ.,J5·.~.Acontagem dos votos sera realizada, logo apos

0 encerramento da sessao eleitoral e
prociamada vencedora a Chapa que obtiver maioria simples dos votos, durante a Assembleia
Geral Ordinaria em curso.

Partigrafo unico - A Diretoria eleita e empossada durante a Assernbleia Geral Ordinaria,'
assumira imediatamente apos sua posse, sendo estabelecido um periodo de cooperacao entre os
ex-diretores e os ora eleitos, durante 0 tempo que for necessario, podendo ate ocorrer uma
reuniao administrativa, caso necessario, ate 0 final do ano civil.

Arl. 36 .' Quando houver apenas uma Chapa inscrita, a eleicao podera ser realizada por
Aclamacao durante a Assembleia Geral Ordinaria, devendo ser aprovada pela maioria simples
dos membros da SBUS presentes a Assembleia.
Partigrafo unico - Caso a Chapa inscrita nao for eleita, a Diretoria em exercicio assumira
cargo vacante ate ser realizada nova eleicao, no mais curto espaco de tempo possive!.

0

Art 37 - Caso haja empate, entre duas ou mais Chapas na contagem dos votos, convocar-se-a
nova eleicao dentro de 10 (dez) dias uteis.
Art. 38 - Os membros da Diretoria deverao ser renovados em pelo menos dois tercos, podendo
ser eleitos para tres mandatos consecutivos no mesmo cargo.

CAPiTULO VII- DO PATRIMONIO
Art. 39 - 0 patrimonio da Associacao sera constituido de contribuicoes dos associados, atraves
de semestralidades e material didatico-cientifico produzido pela SBUS, ou advindo de doacoes
de entidades juridicas ou privadas, govemamentais ou nao govemamentais, rendirnentos de seus
saldos bancarios, de eventuais doacoes para cobrir custos de materiais cientificos prodezidos
~ n~
pela SBUS.
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Paragrafo unico - Todas as rendas descritas neste artigo constituem as fontes lle recursos para a
manutencao da SBUS.

Art 40 - Os Membros Fundadores, Efetivos, Titulares e os Correspondentes pagarao
contribuicoes, atribuidas atraves de valores semestrais ou anuais, cuja fixacao estara a cargo da
Diretoria Geral.

Pardgra(o unico - Os pagamentos serao feitos ate os dias trinta (30) de maio e trinta (30) de
novembro do ano civil, sofrendo um acrescimo de 6% (seis por cento), a titulo de multa, se
efetuado fora deste prazo, sem prejuizo da correcao monetaria com base nos indices fixados e
permitidos pelo Govemo.

CAPITULO VllI- DISPOSICOES FINAlS E TRANSITORIAS
Art. 41 - 0 presente estatuto s6 podera ser emendado ou refonnado por aprovacao da
Assembleia Geral, mediante proposta da Diretoria ou de 115 de seus Associados.

f.E - A reforms ou emenda estatutilria depende de aprova9ao em AssembJeia Geral convocada
especialmente para este fun.
~

- A Assembleia Geral somente podera ser instalada para de\iberar sobre a reforma
estatutaria quando presentes, em primeira convocacao, a maioria absoluta dos Associados, ou
com pelo menos urn terce na convocacao seguinte.

U

- As deliberacoes sobre a reforrna estatutaria somente serao aprovadas mediante
concorde de dois tercos dos presentes Ii assembleia,

0

voto

Art 42 - A dissoluvao da SBUS somente sera dererminada pelos votos de 2/3 (dois tercos) dos
associados presentes Ii Assembleia Geral Extraordinaria, convocada com estc fun especifico.
Pardgra(o unico - Decretada a dissolueao da SBUS e pagas todas as dividas passivas,

0 seu
patrim6nio passara a outra Associacao que nao tenha fins lucrativos, que se aplique a pesquisas
cientificas e que esteja legalrnente constituida em todas as reparticoes Municipais, Estaduais e
Federals, escolhida pela mesma Assembleia Geral Extraordinaria,

Art. 43- Com excecao das Comissoes Nacionais de Titulos de Especialista e de Credenciamento
de Centros de Treinamento em Ultra-sonografia Medica, os quais serao integradas,
obrigatoriamente, por Membros Titulares Habilitados, eleitos pela Assembleia Geral Ordinaria,
podera a Diretoria Geral criar e nomear os integrantes de outras Comissoes para 0 desempenho
de tarefas especfficas, de\egando
mesmas, os poderes necessaries an desempenho de suas
funcces,

as

Art. 44 - A SBUS nao remunera, por qualquer forma, os cargos de suas Diretorias Geral e
Regionais, Conselho Fiscal, e todos os demais Conselhos, Comissoes e Departamentos
formados em carater temporario ou permanente e nao distribui lucros, bonificacoes ou
vantagens a dirigentes, mantenedorcs ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto.

Art 45 - 0 exercicio administrativo da Associacao coincidira com 0 ano civil.

v/vir.J1V.
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Art. 46 - A SBUS fara constar de todos os

se~ttJfJi%1JM"·g'liblica90e

qualidade de Entidade
de Interesse Publico Federal e os nomes das Associacoes Nacionais ou itemacionais its quais
for afiliada ou que manti ver parceria.

Art 47 - A SBUS tern uma logomarca representativa oficial, devendo apenas ser utilizada, em
papeis oficiais da entidade, das Associacoes Afiliadas e das Regionais.

Art. 48 - Toda e qualquer reivindicacao da classe, de ambito nacional, regional ou local,
somente podera ser realizada atraves da SBUS, seja ela pleiteada por Associacoes Afiliadas ou
por seus Membros associados, com direitos estatutarios.

Partigrafo unico - Nos assuntos de ambito local ou regional, a Associacao Filiada podera
solicitar orientacao da SBUS ou encaminhar a sua proposta, para aprovacao previa da Diretoria
Geral, dando ciencia dos seus atos no menor prazo possiveL

Art. 49 - E vedado a SBDS, como entidade, ou aos seus diretores em nome dela, tomarem parte
em manifestacoes politico-partidarias ou adotarem medidas de discriminacao religiosa ou social.
Goiilnia-GO, 12 de marco
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MARUI'< A. D. KARMAN

Advogodo OAB·GO 10.001

[lE]
EMOLS

ESTADQ
lPES?

RClVll
T.J.
TOTAL

668,29
194 ....9
142,03
34,93
34,93
1.074,37

Salos a taxas

ReGa/hidas pi verba

Siir{paUJO, 27 de junho de 2006.
Bel. Peulo Roberto de CaNafho Raga - Olicial
Jose Eduardo Coelho de Paula Jr.
Oseias Ferreira Nobre Filho, DaniJo de Moraes Oliveira
Oliciais Substitutos
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