oc
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade Brasileira
de Oncologia Clínica - SBOC realizada em 21 de outubro de 2010, na
cidade do Rio de Janeiro/RJ, durante o VI Congresso Franco Brasileiro de
Oncologia, no Hotel Sofitel
Copacabana, sito na Av Atlântica 4240,
Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, sala no. 03, às 17:30h em primeira
convocação, 18h em segunda e 18:30h em terceira e última convocação,
para fins de deliberarem sobre a reforma estatutária do estatuto social
vigente da entidade, conforme edital de convocação publicado no site
da entidade, nos termos do que se fazert a seguir transcrito: EDITAL
DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REFORMA
ESTATUTÁRIA - O Presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica SBOC- SBOC- SBOC, Dr. Enaldo Melo de Lima, nos termos do que dispõem as
alíneas "a" e "d" do artigo 6°., caput e parágrafo 1°. do artigo 16, artigos 17, 18,
19 e alínea "a" do artigo 23, todos do estatuto social da entidade, convoca os
associados titulares e em dia com suas obrigações estatutárias para
comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada em
21 de outubro de 2010, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, durante o VI
Congresso Franco Brasileiro de Oncologia, no Hotel Sofitel - Copacabana,
sito na Av Atlântica 4240, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, sala no. 03, às
17:30h em primeira convocação, 18h em segunda e 18:30h em terceira e
última convocação, para fins de deliberarem sobre a reforma estatutária do
estatuto social vigente da SBOC. Reitera-se que só poderão votar os membros
titulares em pleno gozo de seus direitos, sendo vedado o voto por procuração.
Dentre as sugestões dos associados, mediante consulta e levadas a termos,
elencamos: 1.Inserção dos capítulos regionais no estatuto nacional ; 2. Inserção
do membro júnior no estatuto nacional; 3. Inserção da legitimidade da SBOC
para representar seus associados, perante o poder judiciário, em ações de
interesse coletivo; 4. Adequação do estatuto às normas do Manual de Conflito de
Interesses, no que couber; 5. Adequação do estatuto a normas do novo código
civil, no que couber; 6. Redução do período de votação para 30 (trinta) dias; 7.
Inserção da figura do Membro Benemérito, que seria o membro efetivo com mais
de 70 anos ou mais de 35 anos como membro efetivo, o qual passa a ser isento de
pagamento de anuidade; 8. Extinção da figura do Vice-Tesoureiro; 9. Exclusão
automática de associados titulares inadimplentes há cinco anos ou mais,
inclusive retroativamente; 9. Inclusão do Comité Jovens Oncologistas; 10.
Inclusão do Departamento Jurídico SBOC. Informamos que até o dia 23 de
setembro 2010, será inserido no portal da SBOC a minuta do Estatuto com as
reformas a serem levadas na AGE, para ciência dos associados. Belo Horizonte,
08 de setembro de 2010. Dr. Enaldo Melo de Lima. Preúdente SBOC. Abertos
os trabalhos, o Presi^rnte da associação, Dr. Enaldo Melo de Lima, procedeu à
leitura do edital de convocação, passando à leitura do í itens sugeridos para
alteração estatutária Os itens alterados podem ser vistos adiante, na
consolidação da reforma,
conforme destaque em negrito nos artigos
alterados. Todas as alterações constantes da pauta foram aprovadas, exceto a
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referente a extinção da figura do Vice-Presidente, posto que os presentes, à
unanimidade, votaram pela manutenção de tal cargo. Passou-se, então, à leitura
dos artigos alterados e inseridos em razão da reforma, consoante minuta que
permaneceu no site da entidade desde 23 de setembro de 2010 para ciência de
todos os associados, alterações essas aprovadas na íntegra pela unanimidade dos
presentes, observando-se a listagem de presença que passa a fazer parte integrante
das presente ata. Posto isto e visando dar melhor condição de consulta ao estatuto,
foi aprovada a consolidação das alterações na forma seguinte:

Consolidação da Reforma do Estatuto da Sociedade
Brasileira de Oncologia Clínica - SBOC, conforme aprovada
em AGE do dia 21 de outubro de 2010.

ESTATUTO DA SBOC
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA CLÍNICA - SBOC
CONSTITUIÇÃO
Artigo 1°
A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica - SBOC é entidade civil, de
direito privado, com cunho científico e social, de caráter filantrópico e sem
fins económicos, criada com o fim de promover o bem estar social e o
desenvolvimento científico - cultural de interesse da coletividade, defender
os interesses dos associados, inclusive em juízo, sobre questões de
interesse coletivo e em consonância com as finalidades estatutárias,
bem como da especialidade no que diz respeito à área de oncologia clínica.
O presente estatuto orienta todas as atividades da Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica, a qual usará a sigla "SBOC".
Artigo 2°
A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica - SBOC é órgão de
representação dos oncologistas clínicos do Brasil e tem sede e foro na
cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Av. dos Andradas, 2287, sala
709.
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FINALIDADES
Artigo 3°
São finalidades primordiais da SBOC:
1) Estimular e divulgar as atividades de seus membros;
2) Promover o progresso da Oncologia Clínica no Brasil;
3) Organizar, defender e propor medidas que garantam o mais elevado
nível da oncologia clínica e cancerologia no país, seja em função dos
pacientes oncológicos e da população em geral, seja em razão dos
profissionais que desempenham funções específicas ou relacionadas com
a Oncologia Clínica;
4) Representar
questões

de

os associados, de forma coletiva, em juízo, em
interesse

da

oncologia

e

dos

médicos

oncologistas/cancerolegistas, desde que de acordo com as finalidades
estatutárias
5) Organizar, defender e propor medidas que garantam a prestação dos
melhores serviços oncológicos aos pacientes no país, bem como da melhor
capacitação aos profissionais médicos no desempenho de funções relativas
à Oncologia Clínica;
6) Promover reuniões frequentes entre os seus membros no sentido de
aprimorar os conhecimentos e promover cursos com o mesmo fim;
7) Promover intercâmbio com entidades

nacionais e estrangeiros

relacionadas com a Oncologia Clínica, com a Cancerologia ou com a
Medicina Geral;
8) Promover estudos de alto nível na área da Oncologia Clínica e da
Cancerologia em geral e prestar colaboração e estímulo aos trabalhos
dessa natureza e de igual nível;
9) Lutar pela representação

dos médicos oncclogistas clínicos, em

especial junto ao C PM e AMB, bem como junto a outras entidades de
cunho científico da área da oncologia clínica nacional e internacional;

10) Contribuir para a solução de problemas de Saúde Pública;
11) Representar os seus membros em Associações similares de cará ter
Estadual, Nacional e Internacional;
12) Criar prémios, bolsas de estudo e emitir títulos, certificados por
cursos, mesas redondas, congressos ou jornadas por ela promovidos;
13) Publicar livros, artigos ou revistas de caráter científico e de interesse
da SBOC;
14)

Realizar a cada dois anos o Congresso Brasileiro de Oncologia

Clínica.
15) Manter uma Escola de Aperfeiçoamento Profissional

DOS MEMBROS
Artigo 4°
São considerados Membros Titulares da Sociedade Brasileira de Oncologia
Clínica - SBOC:
a) Membros Fundadores
b) Os candidatos que apresentarem certificado de Residência Médica
em Oncologia Clínica em serviços credenciados pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou
c) Título de Especialista em Cancerologia, com área de atuação em
Oncologia Clínica ; ou
d) Certificado de Especialista em Cancerologia/Oncologia Clínica,
emitido pelo respectivo Conselho Regional de Medicina, nos termos
da legislável aplicável, mediante prévia análise e prolação de parecer
da Comissão de Admissão;
Parágrafo único; Os membros titulares, com mais de 70 anos ou
mais de 35 arios de registro associativo como membro efetivo e
em dia com suas obrigações estatutárias, poderão requerer à
Comissão de Admissão da SBOC a isenção permanente, daquela
data em diante, do pagamento de anuidade prevista neste

estatuto, requerimento esse que deverá ser protocolado na
secretaria da SBOC até o dia 31 de março.

Artigo 5°
São considerados membros não titulares da Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica - SBOC:

a) Médicos cursando residência médica reconhecida pela Comissão
Nacional de Residência Médica -CNRM, na área da cancerologia clínica
ou especialização em oncologia clínica reconhecida pela SBOC
a) Médicos, bioquímicos, enfermeiros, biólogos ou especialistas afins que
trabalham nos diversos campos da Cancerologia, desde que preencham os
requisitos estipulados pelo Conselho de Admissão;
b) Pessoas consideradas de mérito indiscutível e que tenham prestado
serviço relevante à Oncologia Clínica ou à Cancerologia em geral e que
sejam indicados pela Diretoria e aprovados pela Comissão de Admissão ou
Assembleia Geral para as posições de Membros Honorários ou
Beneméritos, bem como os membros titulares da SBOC, com mais de
7O anos ou mais de 35 anos de registro associativo como membro
efetivo e em dia com suas obrigações estatutárias, mediante
aprovação da Comissão de Admissão;
Parágrafo Único: Os membros não titulares são divididos nas seguintes
categorias:

l- Membros Júnior
São considerados membros não titulares Júnior, aqueles
descritos na alínea "a" deste artigo, dos quais será cobrada uma
taxa anual fixada pela Diretoria, para constituição de fundos
para realizações de caráter científico, bolsas de estudos e
demais objeto das finalidades sociais da entidade
2 - Membros não titulares Colaboradores:
Serão considerados membros não titulares colaboradores aqueles
descritos na alínea 'b" deste artigo, dos quais será cobrada uma
taxa anual igual à fixada pela Diretoria para os Membros titulares,
para constituição de fundos para realizações de caráter científico,
bolsas de estudos e demais objeto das fi*:alidades sociais da
entidade.
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3 - Membros não titulares Honorários:
Serão considerados membros não titulares honorários todos aqueles
que, por méritos pessoais, serviram à causa contra o câncer ou
prestaram serviços considerados relevantes à Sociedade Brasileira
de Oncologia Clínica, os quais deverão ser indicados pela Diretoria e
ter seus nomes aprovados pelo Conselho de Admissão ou pela
Assembleia Geral. Os membros titulares que, porventura, venham a
ser indicados para o título de Honorabilidade, preservarão seus
direitos enquanto membros titulares, desde que em dia com suas
obrigações.

3 - Membros não titulares Beneméritos:
Serão considerados membros não titulares beneméritos todos
aqueles que contribuírem materialmente para o desenvolvimento da
Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica - SBOC, com importância
não inferior a 20 salários mínimos e cujos nomes sejam propostos
pela Diretoria e aceitos pelo Conselho de Admissão ou Assembleia
Geral;

4 - Membros não titulares Correspondentes:
Serão considerados membros não titulares correspondentes, todos
aqueles que residam fora do Brasil e que desenvolvam atividades no
campo da Oncologia em geral e que se comprometam a manter
intercâmbio permanente com a Sociedade. Não poderão fazer parte
desta categoria os membros titulares ou membros que passarem a
residir temporariamente no exterior.

ATRIBUIÇÕES E DEVERES DOS MEMBROS
Artigo 6°
Compete ao Membro Titular, atendidas as demais disposições deste
estatuto:
a) Constituir a Assembleia Geral;
b) Comparecer às reuniões propostas pela SBOC;
c) Concorrer para o bom andamento do trabalho para a boa qualidade
e disciplina das sessões;
d) Votarem e serem votados;
e) Servir em comissões quando solicitados pela Diretoria;
f) Contribuir corn trabalhos, publicações e comunicações para o acervo
cultural e cientifico da SBOC;
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g) Contribuir com a Tesouraria da SBOC com a anuidade que for
determinada, sob pena de ser excluído da entidade em caso de
inadimplência por 05 (cinco anos) consecutivos ou não.
h) Defender o born nome da SBOC.
i) Participar de todos os benefícios proporcionados pela SBOC
j) Solicitar licença, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos do quadro
social da SBOC, renovável por igual período, mediante justificação
prévia e a critério da Diretoria;
k) Apresentar trabalhos técnico-científicos e culturais devidamente
submetidos ao Departamento competente
1) Inscrever-se nos cursos promovidos pela SBOC
m) Candidatar-se aos prémios instituídos pela SBOC ou por ela
distribuídos
n) Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Estatuto e do
Código de Ética Médica, seja como profissional, seja como membro
da SBOC
o) Pagamento das anuidades, sob pena de exclusão automática caso
fique inadimplente com 03 anuidades seguidas ou não
Parágrafo único: O membro titular licenciado perderá seus direitos
junto à SBOC, enquanto durar seu afastamento.

Artigo 7°
Compete ao Membro Júnior:
a) Comparecer aos atos científicos culturais promovidos pela
SBOC;
b) Concorrer para o bom andamento dos trabalhos e para a boa
disciplina das diversas atividades da SBOC;
c) Defender o bom nome da SBOC
d) Contribuir para a Tesouraria da SBOC com o valor fixado para a
anuidade, sob pena de ser excluído da entidade em caso de
inadimplência por 02 (dois anos),
e) Servir em comissões quando solicitado pela Diretoria;
f) Contribuir
com
trabalhos
científicos,
publicações
e
comunicações para o acervo cultural e cientifico da SBOC;
g) Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Estatuto e
do Código de Ética Médica, seja como profissional, seja como
membro da SBOC

Ar. 8°.
Compete ao Membro Colaborador:

a) Comparecer aos atos científicos culturais promovidos pela SBOC;
b) Concorrer para o bom andamento dos trabalhos e para a boa
disciplina das diversas atividades da SBOC;
c) Defender o bom nome da SBOC;
d) Contribuir para a Tesouraria da SBOC com o valor fixado para a
anuidade,sob pena de ser excluído da entidade em caso de
inadimplência por 05 (cinco anos) consecutivos ou não.
e) Servir em comissões quando solicitado pela Diretoria;
f) Contribuir com trabalhos científicos, publicações e comunicações
para o acervo cultural e cientifico da SBOC;

g) Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Estatuto e
do Código de Ética Médica, seja como profissional, seja como
membro da SBOC

Artigo 9°
Compete ao Membro Honorário:
a) Contribuir para o acervo cultural e cientifico da SBOC;
b) Defender o bom nome da SBOC;
h) Servir em comissões quando solicitado pela Diretoria;
i) Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Estatuto e
do Código de Ética Médica, seja como profissional, seja como
membro da SBOC
Artigo l O
Compete ao Membro Correspondente:
a) Manter periodicamente correspondência com a SBOC;
b) Contribuir com relato, publicações e troca de informações com a
SBOC;
c) Participar dos atos científicos da SBOC;
d) Defender e divulgar o nome da SBOC fora do país;

:!• %
*»í!Í:ff*:

*

•:.

.••'iOSifi ClÍNlt 'i

e) Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Estatuto e
do Código de Ética Médica, seja como profissional, seja como
membro da SBOC.

DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 11
A SBOC será dirigida por uma Diretoria, que é seu órgão executivo,
composta por:
01 Presidente
01 Vice Presidente para Organização, Planejamento e Administração
01 Vice Presidente para Assistência Médica e Defesa Profissional
01 Vice Presidente para Ensino da Oncologia
0 l Vice Presidente para Pesquisas Clínicas e Estudos Cooperativos
01 Vice Presideme para Relações Nacionais e Internacionais
01 Secretaria-Geral
0 l Secretaria de Comunicação Social
01 Tesourareiro
01 Vice-Tesoureiro
Artigo 12
Além da Diretoria, a Sociedade será composta pela(o):
1 - Assembléia-Ceral;
2 - Secretaria;
3 - Comissões Permanentes e
4 - Comissões Temporárias.
Artigo 13
A Diretoria será eleita em processo eleitoral específico, tomando posse
durante a Assembleia Geral Ordinária convocada durante o Congresso
Brasileiro de Oncologia Clínica, tendo um mandato de dois anos. Todos os
membros titulares da SBOC poderão votar e serem votados desde que
quites com a tesouraria. Todos os cargos deverão ser preenchidos por
membros titulares, admitidos como tal na sociedade há mais de 2 anos.

Parágrafo único: O processo eleitoral será realizado através do voto direto,
sendo que o processo de votação não excederá a 30 (trinta) dias, de
acordo com as regras definidas neste estatuto e no Regimento Interno

votado pela Diretoria, contemplando o voto à distância pelo correio, através
de AR, por mídia impressa, eletrônica ou similar.

Artigo 14
As Comissões Permanentes, a saber, Conselho Fiscal, Comissão de
Admissão e Comissão de Ética serão compostos por 3(três) membros
eleitos cada uma, cujo mandato será de dois anos.
Parágrafo 1°
A Comissão de Ética será eleita juntamente com a Diretoria, dela fazendo
parte integrante.
Parágrafo 2°
O Conselho Fiscal será eleito juntamente com a Diretoria através do voto
direto, porém dela não fará parte, constituindo-se como órgão autónomo.
Cada membro com direito a voto terá o direito de votar em três nomes,
sendo eleitos os candidatos mais votados, em sequência decrescente.
Parágrafo 3°
A Comissão de Admissão será composta por membros da Diretoria, de
acordo com normas específicas contidas no Regimento Interno da SBOC.

Artigo 15
A SBOC não remunera, sob qualquer título ou forma os seus diretores e
membros de seus conselhos e comissões, tampouco distribui lucros
bonificações e/ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou membros sob
nenhuma forma ou pretexto. O exercício da função de diretor pelos
membros da Diretoria será considerado de caráter relevante para a
profissão e para a comunidade em geral, devendo ser registrada em livro
próprio e em diploma de "Honra ao Mérito", que deverá ser conferido aos
membros da Diretoria que se retiram, pelos novos membros eleitos.

DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 16
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Só poderão votar e serem votados em Assembleia Geral os Membros
titulares da SBOC, em dia com suas obrigações estatutárias.

Artigo 17
A Assembleia Geral constitui o poder supremo da SBOC, tendo poderes
para eleger e cassar mandatos, excluir associado, deliberar sobre
modificações estatutárias e arbitrar prestação de contas, tudo na forma
prevista neste estatuto e, na sua omissão, pelo previsto no Código Civil
brasileiro.
Parágrafo 1°

As decisões e deliberações da Assembleia Geral serão consideradas
supremas quando à Assembleia Geral comparecerem 2/3 de seus
membros titulares em 1a. convocação, ou com qualquer número em 2a
convocação, que ocorrerá em 3O minutos a contar da primeira,
consoante disposto no parágrafo único do artigo 59 do Código Civil
brasileiro.
Parágrafo 2°
A Diretoria, na pessoa de seu Presidente, separadamente, ou em conjunto
com o Vice-Presidente de Organização, Planejamento e Administração e
seu Secretário-Geral, convocará a Assembleia Geral em caráter ordinário a
cada dois anos durante o Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, para
prestação de contas, relatório de sua gestão e para posse da nova
Diretoria, Comissão de Ética e Conselho Fiscal, bem como da
Diretoria, Comissão de Ética e Conselho Fiscal das Regionais da
SBOC.

Artigo 18
Em caráter extraordinário, a Assembleia Geral poderá ser convocada pela
Diretoria, na pessoa de seu Presidente, separadamente, ou em conjunto
com o Vice-Presidet.te de Organização, Planejamento e Administração e
seu Secretário-Geral,ou por memorial assinado por 1/5 ( um quinto) de
seus membros titulares, para deliberar sobre assentos de importância
para a SBOC, em primeiro caso, ou sobre arbitrariedade, abusos ou
omissões da Diretoria em segundo caso.
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Parágrafo único: A convocação para a Assembleia Geral Extraordinária
dar-se-á por convocação pelo correio, por mídia impressa, eletrônica ou
similar, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência, salvo para os
casos de reforma estatutária que terá a convocação operada na forma do
artigo 43 deste instrumento.
Artigo 19
Por sugestão da Diretoria ou por necessidade, a Assembleia Geral poderá
criar ou excluir cargos, comissões ou representações no cumprimento das
finalidades da SBOC.
Artigo 20
A Assembleia Geral será composta pelos membros titulares da SBOC, em
dia com suas obrigações estatutárias.
DA DIRETORIA
Artigo 21
A Diretoria da SBOC é constituída por:

0 l Presidente;
01 Vice-Presidente de Organização, Planejamento, e Administração;
01 Vice-Presidente de Assistência Médica e Defesa Profissional;
0 l Vice-Presidente para Ensino da Oncologia Clínica;
01 Vice-Presidente para Pesquisas Clínicas e Estudos Cooperativos;
Ol Vice-Presidente para Relações Nacionais e Internacionais;
01 Secretário-Geral;
O l Secretário de Comunicação Social;
O l Tesoureiro
O l Vice-Tesoureiro
Parágrafo único: Serão eleitos juntamente com a Diretoria, 3 (três)
membros para composição da Comissão de Ética e 3 (três) membros para o
Conselho Fiscal.
Artigo 22
A Diretoria será eleita por voto direto a cada dois anos, com posse durante
o Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica.

Parágrafo 1°. - Em caso de impedimento de qualquer membro da diretoria,
será o mesmo substituído temporariamente na forma prevista neste
estatuto ou, quando o impedimento for de membro da Comissão de Ética e
Conselho Fiscal, a substituição temporária far-se-á por decisão da maioria
simples dos membros da diretoria.
Parágrafo 2°. - Em caso de vacância de cargo de qualquer cargo da
diretoria ou da Comissão de Ética e Conselho Fiscal, a substituição far-seá de acordo com as disposições deste Estatuto ou, se for o caso, por
decisão da Assembleia Geral, convocada para tal fim, especialmente
quando a vacância for de mais da metade dos membros da Diretoria.

COMPETÊNCIA
Artigo 23
À Diretoria compete:
a) Obedecer e fazer obedecer o presente Estatuto;
b) Cumprir em caráter executivo todas as finalidades da SBOC;
c) Praticar todos os atos de livre administração, decidindo todas as
questões administrativas, buscando a geração de recursos para
promoção de suas finalidades primordiais, delineadas no Artigo 3°.
este Estatuto;
d) Adquirir, alienar e onerar os bens imóveis da Sociedade, assim como
emitir, aceitar e endossar qualquer título de crédito e movimentar
contas bancárias,
e) A participação no capital social ou acionário de outra empresa
deverá ser aprovado em assembleia geral extraordinária,
seguindo as regras gerais da convocação e aprovação.
f) Resolver todos os casos omissos referentes às atividades da SBOC;
g) Apresentar em Assembleia, a cada dois anos, o relatório das
atividades durante a gestão, o balanço e as contas referentes ao
exercício findo com o devido parecer do Conselho Fiscal;
h) Contratar e demitir empregados, fixando-lhes a remuneração;
i) Convocar e presidir, na pessoa de seu Presidente, a Assembleia que
dará posse à nova Diretoria e apresentará o relatório das atividades
findas;
j) Dar posse aos eleitos em nome da Assembleia Geral;
k) Realizar o Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica
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COMPETÊNCIA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
Artigo 24
Compete ao Presidente:
a) Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões da
Diretoria, respeitado o disposto na alínea " k" do artigo anterior;
b) Representar ativa e passivamente a SBOC ou nomear procuradores
em juízo e fora dele;
c) Participar de todos os atos que importem em obrigações sociais ou
científicos;
d) Convocar e presidir reuniões;
e) Organizar a ordem das reuniões;
f) Organizar e presidir o Congresso de Oncologia Clinica que se realizar
durante a sua gestão;
g) Presidir o Conselho de Admissão.

Artigo 25
Compete ao Vice Presidente para Organização, Planejamento e
Administração:
a) Substituir o Presidente nos seus impedimentos ou em caso de
renúncia do mesmo;
b) Assessorar o Presidente nas funções e organizar com o mesmo o
relatório das atividades da Sociedade Brasileira de Oncologia clinica
durante a sua gestão;
c) Promover condições e organizar o trabalho dos demais Vice
Presidentes de maneira a que se realize um trabalho coeso e se
permita um intercâmbio entre as diversas funções;
d) Assistir com o Presidente ou Tesoureiro documentos que importem
em movimento financeiro da SBOC;
e) Compor o Conselho para admissão de novos sócios quando
necessário.
f) Participar dos programas da Diretoria na qualidade de conselheiro,
servindo como ponto de união entre seus diversos setores e
comissões;
g) Atuar para compatibilizar todos os programas da SBOC através das
diversas atividades e comissões;

h) Organizar em conjunto com a Diretoria o programa de trabalhos
durante os congressos, simpósios ou reuniões promovidos pela
SBOC;
i) Substituir o Secretário Geral nos seus impedimentos;
j) No fim do mandato, fazer relatório de suas atividades ao Vice
Presidente para Organização e Administração, para compor o
relatório da Diretoria.

Artigo 26
Compete ao Vice-Presidente para Assistência Médica e Defesa Profissional:
a) Manter contatos com os especialistas em Oncologia Clinica das
diversas regiões do País para avaliar suas condições de trabalho e
suas necessidades básicas;
b) Promover gestões em defesa de melhores condições de trabalho para
os Oncologistas Clínicos Brasileiros;
c) Manter contatos em entidades oficiais sugerindo e oferecendo
subsídios para melhora de assistência médica à população na área
de Oncologia Clínica;
d) Manter contatos e promover gestões junto a entidades médicas
congéneres que garantam condições de trabalho e melhor
assistência médica na área de Oncologia Clínica;
e) Compor o conselho de Admissão de novos sócios;
f) Organizar programas que permitam uma melhor atuação
profissional dos Oncologistas Clínicos do Brasil;
g) Propor medidas que permitam fortalecer o conceito da especialidade
no meio médico brasileiro;
h) Propor medidas que permitam às outras especialidades médicas
delimitar e respeitar o campo de ação da Oncologia Clínica;
i) Fazer relatório de suas atividades ao Presidente e ao Vice Presidente
para Organização e Administração para compor o relatório da
Diretoria;

Artigo 27
Compete ao Vice Presidente para Ensino da Oncologia Clinica:
a) Elaborar princípios básicos que possam orientar o ensino da
Oncologia Clinica em nível de graduação e pó s-graduação;
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b) Fazer um levantamento permanente dos diversos cursos existentes
nessa área, propondo medidas que possam aprimora-los garantindo
uma alta qualidade de ensino;
c) Colaborar com cursos de graduação e pós-graduação, cursos de
atualização profissional, congressos ou jornadas que visam a
divulgação da Oncologia Clinica, sempre fazendo-o em alto nível
científico, podendo, nestes casos, emprestar o nome da Sociedade ou
reconhecer em nome da Sociedade tais eventos;
d) Promover gestões para que a Cancerologia em geral, ressaltando
Princípios Básicos de Oncologia Clínica, possa fazer parte do
Curriculum das escolas de medicina;
e) No fim do mandato, fornecer relatório geral da Diretoria;
f) Compor o Conselho de Admissão de novos sócios;
g) Substituir o Vice Presidente para Relações Internacionais nos seus
impedimentos.

Artigo 28
Compete ao Vice-Presidente para Pesquisas Clínicas e Estudos
Cooperativos:
a) Promover gestões que permitam organização de pesquisas clínicas
na área da Oncologia Clínica em todo o Brasil;
b) Promover estudos que permitam à Sociedade ter sempre um
levantamento das pesquisas clínicas em andamento e de suas
condições reais de desenvolvimento;
c) Oferecer subsídios, através da Sociedade, para melhorar as
pesquisas clínicas já em andamento;
d) Promover gestões para melhoria de condições para pesquisas
básicas no campo da Oncologia Clínica e da Cancerologia em geral;
e) Promover gestões para organização de estudos cooperativos entre os
diversos especialistas em Oncologia Clinica no Brasil;
f) Promover condições para aprimoramento do Inter-relacionamento
científico dos diversos profissionais membros da Sociedade e criar
condições para melhoria dos estudos cooperativos;
g) Promover gestões para organização de estudos cooperativos entre
Oncologistas Clínicos e os demais especialistas da Cancerologia em
geral;
h) Criar condições para que a Sociedade tenha catalogados todos os
estudos cooperativos considerados de interesse;
i) Divulgar através de publicação própria ou através da revista SBOC
dados de interesse para os estudos cooperativos;

j) Promover cursos, palestras ou jornadas sobre finalidades,
organização e desenvolvimento de estudos cooperativos;
k) Organizar relatório de suas atividades a ser apresentado no relatório
da Diretoria;

Artigo 29
Compete ao Vice-Presidente para Relações Nacionais e Internacionais:
a) Promover gestões para o bom relacionamento dos membros e da
SBOC
com
outras
sociedades
afins,
promovendo a
interdisciplinaridade e a cooperação entre as sociedades. Fomentar a
participação da SBOC em congressos nacionais internacionais na
área da Cancerologia em geral ou de outras especialidades ou
profissões;
b) Criar condições para viagens, estágios ou cursos de pós-graduação
em Oncologia Clínica para oncologistas clínicos brasileiros em
instituições estrangeiras de alto nível;
c) Manter intercâmbio entre a SBOC e entidades estrangeiras
consideradas de interesse;
d) Criar condições para a vinda de Oncologistas Clínicos de preferência,
ou de outros profissionais estrangeiros que trabalhem em Oncologia,
para o Brasil com a finalidade de aprimoramento da especialidade e
maior intercâmbio científico;
e) Promover o relacionamento da Sociedade e de seus membros com
outras entidades particulares ou oficiais de interesse da SBOC;
f) Criar condições para um inter-relacionamento entre seus membros,
permitindo trocas de informações de interesse para o
desenvolvimento da Oncologia Clínica no Brasil;
g) Promover a organização de capítulos regionais que congregam os
oncologistas clínicos de cada região, permitindo o aprimoramento e a
divulgação da especialidade e da SBOC;
h) No fim do mandato fornecer relatório de suas atividades ao
Presidente e ao Vice Presidente para Organização e Administração.

Artigo 30
Compete ao Secretário-Geral:
a) Organizar e manter os serviços da secretaria;
b) Arquivar todos os documentos oriundos do v demais setores da
SBOC;

c) Lavrar as atas das reuniões ordinárias, extraordinárias, especiais,
regulares da Diretoria e das Assembleias Gerais Ordinárias;
d) Manter arquivo atualizado com os dados pessoais de cada sócio;
e) Assinar correspondência em conjunto com o Presidente ou Vice
Presidente para Organização;
f) Fazer relatório de suas atividades ao Vice Presidente para
Organização para compor o relatório da Diretoria;
g) Substituir o Secretário de Comunicação Social;
b) Substituir o Vice Presidente para Organização e Administração e o
Tesoureiro nos seus impedimentos.

Artigo 31
Compete ao Secretário de Comunicação Social:
a) Elaborar com a Diretoria documentos sobre a SBOC ou suas
atividades que se destinam a outras entidades ou órgãos de
divulgação científicos, sociais ou legais; por qualquer meio de
divulgação existente ou que venha a ser criado;
b) Cuidar para que os documentos destinados á outros órgãos ou ao
público obedeçam a ética médica e não a desabonem com o nome da
SBOC;
c) Tornar pública pela imprensa, quando for o caso, e procedendo
como no item "b", as atividades da SBOC;
d) Divulgar os atos científicos, congressos, reuniões ou simpósios
promovidos pela SBOC através dos veículos de comunicação da
SBOC ou de veículos da imprensa leiga ou especializada;
e) Divulgar a Sociedade e a Especialidade;
f) Promover reuniões sociais entre os membros da Diretoria com os
sócios da SBOC, melhorando o relacionamento interpessoal entre os
Oncologistas Clínicos brasileiros;
g) Organizar o programa social durante os congressos, reuniões ou
simpósios promovidos pela SBOC;
h) Organizar programas culturais para os sócios da SBOC, tais como
palestras, exposições de arte, concertos musicais, etc ...;
i) No fim do mandato, fazer relatório de suas atividades ao Presidente e
ao Vice Presidente para Organização e Administração, para compor o
relatório da Diretoria.

Artigo 32
Compete ao Tesoureiro:
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a) Assinar com o Presidente ou com o Vice Presidente para Organização
e Administração os cheques para pagamento dos deveres da SBOC;
b) Fiscalizar as contas e os pagamentos;
c) Movimentar a conta bancária da SBOC;
d) Organizar a prestação de contas para ser encaminhada a
Assembleia, aos sócios e para constar do relatório da Diretoria.
Artigo 33
Compete ao Vice-Tesoureiro substituir o Tesoureiro em suas faltas e/ou
impedimentos, bem como cooperar com o tesoureiro em todas as suas
funções estatutárias.
Artigo 34
Aos membros da Diretoria fica vedado o voto por procuração quando da
realização de reuniões ordinárias e/ou extraordinárias.

COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS E COMISSÃO PERMANENTE

Artigo 35
Constituem entes colegiados permanentes da SBOC, além da diretoria
executiva:
a) Conselho Fiscal, composto por três membros que deverão ser
eleitos em pleito próprio, independente da eleição para Diretoria da
SBOC;
b) Comissão de Admissão composta pelo Presidente e dois(2) VicePresidentes da SBOC;
c) Comissão de Ética, composta por três membros que deverão ser
eleitos em conjunto com a Diretoria.

Artigo 36
Compete ao Conselho Fiscal:
a) Fiscalizar e dar seu parecer sobre as contas da Diretoria que serão
apresentadas à Assembleia Geral;
b) Determinar a anuidade a ser cobrada aos sócios em cada período;
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c) Organizar relatórios de suas atividades para compor o relatório da
Diretoria.
Artigo 37
Compete à Comissão de Admissão:
a) Organizar os protocolos de Admissão de novos sócios para a SBOC;
b) Se for o caso, organizar provas, testes escritos ou orais ou outras
avaliações que possam medir a capacidade dos sócios a serem
admitidos como membros titulares;
c) Dar o parecer final para admissão, mudança de categoria de sócio,
pedido de desligamento definitivo, suspensão temporária, isenção de
anuidade de membro titular na hipótese do parágrafo único do
artigo 4°.;
d) Fazer o relatório de suas atividades ao Presidente e ao Vice
Presidente para Organização e Administração para compor o
relatório da Diretoria.
e) A Comissão de Admissão será presidida pelo Presidente e auxiliado
pelo Vice Presidente de Ensino da Oncologia e Vice Presidente para
Assistência Médica e Defesa Profissional.
Artigo 38
Compete à Comissão de Ética:
a) Opinar sobre assuntos referentes à ética médica nos quais
interfiram a SBOC ou seus membros;
b) Orientar e propor medidas para que a SBOC, bem como seus
membros, respeitem o código de Ética Médica;
c) Propor medidas para punir membros que não cumprirem com o
exposto na letra "b" deste artigo;
d) Organizar relatório de suas atividades para compor o relatório da
Diretoria.
Parágrafo Primeiro: Para a exclusão de membro por falta ética, será
exigido prévio processo originado por denúncia fundamentada e por
escrito, dirigida à Comissão de Ética, devendo o denunciante fazer juntar
as provas imediatas de que dispõe e indicar as demais que realizará no
curso do processo.
Parágrafo Segundo: Recebida a denúncia, a Comissão emitirá parecer
prévio e sucinto, dirigido ao Presidente da SBOC, no qual exporá as razões
pelas quais opina pela abertura ou não do processo ético. Recebido o
parecer, o Presidente convocará reunião preliminar e , onjunta da Diretoria
e Comissão de Ética, na qual deliberar-se-á sobre a abertura ou não do

processo ético, prevalecendo a deliberação de 2/3 dos membros da
Diretoria e da Comissão de Ética.
Parágrafo Terceiro: Caso a decisão seja pela não abertura do processo
ético, proceder-se-á ao arquivamento da denúncia, com notificação
fundamentada da decisão ao denunciante. Caso delibere-se pela abertura
do processo ético, será o denunciado notificado via correio, com AR, pela
Comissão de Ética sobre tal decisão, sendo-lhe facultado o prazo de 15
dias, a contar da juntada do AR aos autos, para apresentar sua defesa,
juntar documentos, rol de testemunhas, se as tiver e indicar demais
provas que pretenda produzir, pena de revelia, garantindo-se-lhe o direito
ao contraditório e ampla defesa.
Parágrafo Quarto: Finda a fase instrutória, o Presidente da SBOC
designará a data da AGE para julgamento e deliberação sobre a exclusão
ou não do membro, ao mesmo tempo em que determinará a notificação
deste para comparecimento à mesma AGE, acompanhado de procurador,
se assim o quiser, ocasião em que poderá, após a leitura de relatório final
preparado e apresentado por um dos membros da Comissão de Ética,
apresentar alegações finais orais por 15 minutos.
Parágrafo Quinto: Após tais procedimentos, a AGE prolatará sua decisão,
exigindo-se o quorum de dois terços dos membros titulares presentes.
Parágrafo Sexto: Da decisão que decretar a exclusão, caberá sempre
recurso à mesma assembleia geral, cuja interposição dar-se-á em, no
máximo, 15 dias a contar da ciência da decisão pelo membro, sendo
protocolizado junto à secretaria da sociedade diretamente ou através de
correspondência com Aviso de Recebimento. Dessa segunda decisão da
AGE não caberá mais recurso.
DO COMITÉ DOS JOVENS ONCOLOGISTAS
Artigo 39
Fica criado o Comité de Jovens Oncologi tas, formado por
oncologistas jovens, membros da SBOC, especialistas ou em formação
- residência, especialização, pós-graduação-, com menos de 40
(quarenta) anos de idade.

Parágrafo único: Caberá ao Comité de jovens Oncologistas:
1. Divulgar, promover e criar possibilidades de educação médica
continuada e pesquisa clínica (no Brasil e exterior) entre
oncologistas jovens/juniores; Exemplos: divulgar possibilidades
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

de fellowships, visitas e workshops internacionais em parceria
com outras sociedades;
Bolsa de estudos por meio de parceria com instituições
nacionais e internacionais com o objetivo de desenvolver a
pesquisa clínica: "Prémio Jovem Oncologista";
Promover a comunicação global, troca de ideias e projetos entre
os membros que residem no Brasil e no exterior através de um
fórum de discussões;
Evitar a duplicação de esforços em pesquisas e estreitar a
ligação entre oncologistas clínicos e outras especialidades;
Criação de um website que facilite a divulgação de informações
e a comunicação;
Reuniões nos principais congressos da ASCO, ESMO, SBOC e
além de teleconferências;
Estabelecer parcerias com outras sociedades internacionais
como ASCO e ESMO.

Artigo 40
Os membros das Comissões internacional e nacional e associados
devem ser associados da SBOC e estar em dia com as obrigações
estatutárias, inclusive, quites com as anuidades definidas pela
Diretoria da SBOC nacional .
Artigo 41
Todas as atividades desenvolvidas pelos membros do Comité de
Jovens Oncologistas dar-se-ão sem remuneração de qualquer
natureza, ou fins lucrativos. Em consonância com os princípios
estatutários da SBOC
Artigo 42
Detalhamento da estrutura de funcionamento constarão do
Regimento Interno do Comité de Jovens Oncologistas, redigido e
aprovado pela Diretoria da SBOC.

DO DEPATAMENTO JURÍDICO

Artigo 43
O Departamento Jurídico da SBOC é órgão de apoio técnico e presta
assessoramento à Diretoria, às Comissões permanentes e temporárias
da entidade, o Conselho Fiscal, consultoria a associados e Regionais
da SBOC, além de orientação aos pacientes oncológicos por meio de
consultas recebidas via e-mail e via telefone.
Artigo 44
O Departamento Jurídico será formado por um profissional advogado
na coordenação jurídica, para prestação de serviços jurídicos
permanentes à SBOC, seja em consultoria, advocacia contenciosa e
preventiva, que ocupara o cargo de gerente jurídico, contratado pela
CLT, que coordenará todos os serviços jurídicos, bem como o
trabalho dos demais advogados, estagiários e pessoal de apoio.
Artigo 45
Compete ao Departamento Jurídico:
I- Assessorar a Presidência e membros da Diretoria da SBOC nas
reuniões de Diretoria e de Comissões, demais reuniões a que for
convocado, Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias,
Congressos e demais atividades afins, bem como em todas as ações,
negociações, visitas técnicas, reuniões, assembleias e demais
atividades em que se fizer necessária a presença de advogado, a partir
da demanda da Diretoria;
II. Planejar, coordenar, orientar e/ou desenvolver os trabalhos do
Departamento, seja no que se refere aos demais funcionários do
departamento, seja no que se refere a trabalhos técnicos dentro da
sua área de competência, emitindo os respectivos relatórios das
atividades aos gestores da entidade;
III. Proceder a Consultoria e Orientação Jurídica aos capítulos
regionais da SBOC;
IV. Promover consulta e orientação jurídica permanente aos
associados, seja por meio eletrônico, via telefone, fax, ou mesmo
atuação presencial, estudado caso a caso e a critério da diretoria;
V. Defesa profissional dos associados junto aos Conselhos Regionais
de Medicina;
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VI. Defesa dos associados em questões junto ao Ministério Público;
VII. Realização periódica e sistemática de treinamentos, fóruns e
workshops com os associados, visando um trabalho preventivo e
orientador sobre as questões mais relevantes do exercício profissional
e suas interfaces com questões jurídicas;
VIU - Estudar e emitir parecer sobre a interpretação e aplicação da
legislação em geral e, particularmente, das leis, decretos,
regulamentos, resoluções, regimentos, instruções e normas legais
relacionadas com as atividades e finalidades da SBOC;
IX - Responder consultas e emitir pareceres de natureza jurídica, em
assuntos e processos submetidos a seu exame;
X - Colaborar na avaliação do desempenho organizacional e prestar
assessoramento especial à Diretoria, às Comissões e Conselhos, bem
como às Regionais da SBOC, no que tange a sua esfera de ação;
XI - Emitir relatórios que consubstanciem o estágio de execução dos
trabalhos de sua área técnica, em especial, quando solicitados;
XII - Atuar na condição de representante da SBOC, nas esferas
administrativa e judiciária, através de instrumento de procuração
específico, vedado o recebimento de citação e intimação pessoal em
nome da SBOC ou de qualquer um de seus membros;
XIII - Manifestar-se, obrigatoriamente, por escrito, sempre que
constatar a existência de ilegalidade de qualquer ato praticado e que
tenha sido submetido a sua apreciação, encaminhando-a ao
Presidente da SBOC;
XIV -Responder pelo cumprimento dos prazos, nos processos judiciais
sob a sua guarda, salvo determinação em contrário, que deverá ser por
escrito;
XV - Realizar outras tarefas que lhe forem cometidas;

B O«:
DAS REGIONAIS
Artigo 46
A SBOC poderá autorizar a criação de regionais em todo território
nacional, compostas de um ou mais estados da federação, mediante
requerimento escrito dirigido ao Presidente da SBOC, solicitando a
fundação da regional, contendo o nome e assinatura de 11 associados
com domicílio e residência naquela região, em dia com suas
obrigações estatutárias.
Parágrafo Primeiro: A Regional, terá denominação SBOC Regional
seguida do nome do estado ou região do país que represente,
Parágrafo Primeiro: O ato de fundação da SBOC Regional e posse dos
eleitos é privativo do Presidente da SBOC nacional, que comparecerá
à Assembleia de fundação, dirigirá os trabalhos e empossará os
eleitos.
Parágrafo Segundo: Os cargos a serem preenchidos na SBOC Regional,
serão:
Diretoria: Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, Secretário
de Comunicação Social e Tesoureiro, além de 3 membros do
Conselho Fiscal e 3 membros da Comissão de Ética.
Parágrafo terceiro: A convocação para fundação da SBOC Regional,
dar-se-á por meio de publicação do Edital de convocação para a
Assembleia de Criação da regional no site da SBOC nacional, com um
prazo mínimo de 30 dias entre a data da convocação e da Assembleia.
Parágrafo Quarto: Os 11 membros signatários do requerimento de
fundação da Regional deverão comparecer à Assembleia de fundação,
obrigatoriamente, sob pena de não ser fundada a regional.
Parágrafo Quinto: O estatuto das regionais será definido e homologado
pela SBOC nacional.
Artigo 47
As entidades regionais, gozarão de autonomia adminstrativa,
financeira e patrimonial, tendo sua receita constituída pelo repasse,
pela SBOC Nacional, de 20% das anuidades pagas pelos membros
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titulares da SBOC Regional àquela, bem como pelas taxas que a SBOC
Regional diretamente arrecadar em cursos e conferências, saldos
verificados no encerramento das contas de congresso por elas
promovidos, jornadas e demais eventos promovidos pela entidade
regional ou de que participe por convénio ou acordo, operações de
crédito, juros de depósito bancário ou de aplicação de capital,
doações, legados e subvenções que eventualmente receber.
Artigo 48
As eleições das Regionias coincidirão, obrigatoriamente, com a s
eleições da SBOC nacional e a posse dos eleitos, após a fundação, darse-á na mesma Assembleia em que se der a posse dos eleitos para a
SBOC nacional.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 49
A Diretoria resolverá as questões de interesse da SBOC não previstas no
presente Estatuto e Regimento Interno, demais dúvidas e omissões, com
audiência à Assembleia Geral, se julgar necessário.
Artigo 50
O não cumprimento do presente Estatuto e Regimento Interno pelo
associado constitui falta grave que será punida de acordo com a decisão da
Diretoria, Comissão de Ética e/ou Assembleia Geral, quando for o caso,
podendo a pena variar desde a simples repreensão verbal, até a formal
exclusão do quadro associativo da SBOC.
Artigo 51
A SBOC não distribuirá lucros ou dividendos, pois que constitui-se como
Sociedade sem fins económicos. Todo dinheiro arrecadado será revertido
para promoções cientificas, culturais e assistenciais de interesse da
coletividade e da oncologia clínica brasileira.
Artigo 52
A Sociedade tem duração por tempo indeterminado. Em caso da
dissolução da entidade, o que ocorrerá por decisão da maioria absoluta
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dos membros com direito a voto em Assembleia Geral convocada para este
fim, o seu património social se reverterá em beneficio de outra instituição
congénere devidamente registrada nos Conselho Nacional de Serviço
Social.
Artigo 53

O património social será constituído pelas contribuições dos sócios,
bem como pelas taxas que diretamente arrecadar em cursos e
conferências, saldos verificados no encerramento das contas de
congresso, jornadas e eventos por ela promovidos ou de que participe
por convénio ou acordo, patrocínios, operações de crédito, juros de
depósito bancário ou de aplicação de capital, doações, legados e
subvenções que eventualmente receber. Também farão parte do
Património da SBOC todas as publicações que façam ou que venham
fazer parte das atividades da SBOC.
Artigo 54
Os membros não respondem solidária e/ou subsidiariamente pelas
obrigações da Sociedade Brasileira de Oncologia Clinica.
DA OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES E
COMANDOS DO MANUAL DE CONFLITO DE INTERESSES

Artigo 55
Os associados da SBOC obrigam-se pelo cumprimento integral das
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica - SBOCSBOC(SBOC) e Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC) para
regulamentação de sua Política de Conflitos de Interesses, que
formalizam um MANUAL DE CONFLITO DE INTRESSES DA SBOC E
SBC, sendo de responsabilidade da SBOC interpretar e aplicar as diretrizes
aprovadas em Diretoria e zelar pela sua eficaz implementação no que se
refere a seus associados.
Artigo 56
Para aqueles que violarem as diretrizes referenciadas no
anterior, as seguintes penalidades podem ser impostas pela
observadas s disposições sobre falta ética e processo ético
neste estatuto, sendo compulsória a notificarão do fato
penalidade à SBC:
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1. Proibição de apresentação em eventos oficiais da SBOC,
inclusive os Congressos, bem como eventos por ela apoiados;
2. Exclusão de publicação na Revista Brasileira de Oncologia
Clínica e outra publicação da SBOC;
3. Vedação de participar e/ou continuar participando de
diretorias, comissões, grupos de trabalho da SBOC;
4. Exclusão dos quadros associativos e impedimento de sua
admissão como membro da SBOC, observadas as disposições desse
estatuto sobre exclusão de associados.
5. Em todos os casos acima, a SBOC oficiará as entidades oficiais
da medicina sobre a aplicação da penalidade.
Artigo 57
A reforma do presente Estatuto far-se-á nos termos dispostos no mesmo,
mediante convocação de seus membros com 30 (trinta) dias de
antecedência da AGE especificamente convocada para tal fim, em seu
jornal eletrônico, ou seu jornal impresso, ou no site da associação, ou
através de fax ou e-mail.

Disposições Transitórias
Artigo 58
O presente Estatuto entrará em vigor, após sua aprovação em
Assembleia Geral, a partir da data de sua publicação no site da SBOC,
após o que será feita a adequação do Regimento Interno da SBOC
Esta cópia confere com a original.
Belo Horizonte, 21 de outubro de 2010

D.» Enaldò Melo de Lima
Presidente da SBOC
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