
SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA 
 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL 

A SER DELIBERADA NA ASSEMBLEIA GERAL DO ANO DE 2016 

 

A administração da Sociedade Brasileira de Urologia ("Sociedade") apresenta, a seguir, 

a proposta de alteração de Estatuto Social a ser deliberada na Assembleia Geral do ano de 2016. 

 

Todas as alterações abaixo propostas têm como objetivo: (i) a adaptação do Estatuto Social aos interesses da Sociedade 

Brasileira de Urologia; (ii) a defesa dos membros da Sociedade Brasileira de Urologia, e, (iii) a defesa da profissão de Urologista. 

 

ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

 

Dispositivo do Estatuto Social atual Nova redação proposta para o dispositivo Motivação 

Artigo 4 - Também como meio de atingir os 

objetivos previstos no art. 2º a SBU realizará a cada 

dois anos um Congresso Brasileiro de Urologia de 

âmbito nacional, o qual será regido pelas normas a 

serem estabelecidas no regimento interno. 

Artigo 4 - Também como meio de atingir os 

objetivos previstos no art. 2º a SBU realizará o 

Congresso Brasileiro de Urologia de âmbito 

nacional, o qual será regido pelas normas a serem 

estabelecidas no regimento interno. 

Dar possibilidade para que a Nacional 

possa realizar congressos anuais. 

Artigo 5º - A SBU é composta de uma sede 

nacional, de seccionais nos estados, no Distrito 

Federal e de um escritório de representação no 

Distrito Federal, a todos aplicando-se este estatuto 

e o regimento interno. 

§1º- A sede das seccionais funcionará nas 

respectivas capitais, vedada a criação de sub-

sedes. 

§2º - Poderão ser constituídas seccionais nos 

estados em que residam no mínimo 06 (seis) 

Membros Titulares ou Titulares Remidos. 

Artigo 5º - A SBU é composta de uma sede 

nacional, de distritais, de seccionais nos estados, no 

Distrito Federal e de um escritório de representação 

no Distrito Federal, a todos aplicando-se este 

estatuto e o regimento interno. 

§1º- A sede das seccionais funcionará nas 

respectivas capitais, vedada a criação de sub-

sedes. 

§2 º - Poderão ser constituídas seccionais nos 

estados em que residam no mínimo 06 (seis) 

Membros Titulares ou Titulares Remidos. 

Permitir que Seccionais menores, ou 

que não atendam aos critérios do §2º 

deste artigo, possam se aglutinar em 

Distritais. 



§ 3º - A organização, estrutura e funcionamento das 

seccionais serão estabelecidos no regimento 

interno. 

§ 4º - O escritório no Distrito Federal exercerá 

funções coordenadas pela SBU Nacional, cujo 

objetivo será realizar parcerias com o poder público, 

bem como atuar junto aos órgãos governamentais 

de saúde e educação na defesa dos interesses do 

associado. 

§ 3º - Poderão ser constituídas distritais a partir da 

união de estados com afinidades regionais 

§ 4º - A organização, estrutura e funcionamento das 

seccionais e das distritais serão estabelecidos no 

regimento interno. 

§ 5º - O escritório no Distrito Federal exercerá 

funções coordenadas pela SBU Nacional, cujo 

objetivo será realizar parcerias com o poder público, 

bem como atuar junto aos órgãos governamentais 

de saúde e educação na defesa dos interesses do 

associado. 

Artigo 8º - A SBU outorgará ainda os títulos de 

Efetivo, Honorário, Benemérito, Aspirante, 

Correspondente Internacional, Correspondente 

Nacional. 

Artigo 8º - A SBU outorgará ainda os títulos de 

Efetivo, Honorário, Benemérito, Aspirante, 

Acadêmico, Correspondente Internacional, 

Correspondente Nacional. 

Permitir atender à demanda das Ligas 

Acadêmicas de Urologia. 

INSERÇÃO DE NOVO DISPOSITIVO E 

RENUMERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 

SUBSEQUENTES. 

Artigo 11 - Acadêmico é o estudante regularmente 

matriculado em curso Superior de Medicina no 

território nacional e credenciado pelo MEC, e 

participante de Liga Acadêmica de Urologia 

reconhecida pela Faculdade na qual esteja 

matriculado. 

 

§ 1º - A admissão do Acadêmico deverá ser feita 

mediante proposta apresentada pelo Preceptor da 

Liga Acadêmica de Urologia na qual o Acadêmico 

esteja matriculado. 

 

§ 2º - A referida liga acadêmica deverá estar 

cadastrada na SBU, segundo critérios definidos no 

Regimento Interno. 

 

Permitir atender à demanda das Ligas 

Acadêmicas de Urologia. 



§ 3º - O Acadêmico é isento de taxa de admissão e 

pagará somente 25% (cinquenta por cento) da 

anuidade paga pelo membro Titular. 

§ 4º - O Acadêmico pagará 25% (vinte e cinco por 

cento) da taxa de inscrição do membro Titular para 

participar dos eventos promovidos pela SBU. 

Artigo 15 - São direitos gerais de todos os 

membros da Sociedade Brasileira de Urologia e dos 

possuidores de título de Efetivo, Internacional, 

Correspondente e Aspirante, desde que 

adimplentes com as contribuições para a SBU: 

Artigo 15 - São direitos gerais de todos os 

membros da Sociedade Brasileira de Urologia e dos 

possuidores de título de Efetivo, Correspondente 

Estrangeiro e Aspirante, desde que adimplentes e 

quites com as contribuições para a SBU: 

(...) 

(g) ficar isento da anuidade quando em estágio de 

aprimoramento fora do país, durante o período de 

treinamento, na forma prevista em regimento 

interno. 

Estimular o associado a pagar as 

anuidades em dia, facilitando o 

planejamento o planejamento 

financeiro da SBU e de suas 

Seccionais. O associado só perde os 

direitos após o término do ano fiscal, 

quando ele passa a ser inadimplente. 

Artigo 17 - A Diretoria, após inquérito realizado pela 

Comissão de Ética Associativa, punirá o membro ou 

possuidor de título outorgado que: 

I. Tiver prestado falsas declarações quando de sua 

admissão;  

II. Conduzir-se em desacordo com o preceituado 

neste Estatuto e no Regimento Interno; 

III. Conduzir-se em desacordo com o preceituado no 

Código de Ética Médica;  

IV. for condenado por crimes previstos na legislação 

brasileira, com sentença transitada em julgado.  

§1 º - As penalidades, obedecendo à natureza e 

Artigo 17 - A Diretoria, após inquérito realizado pela 

Comissão de Ética Associativa, punirá, mediante 

decisão de eficácia imediata, o membro ou 

possuidor de título outorgado que: 

I. Tiver prestado falsas declarações quando de sua 

admissão;  

II. Conduzir-se em desacordo com o preceituado 

neste Estatuto e no Regimento Interno;  

III. Conduzir-se em desacordo com o preceituado no 

Código de Ética Médica;  

IV. for condenado por crimes previstos na legislação 

brasileira, com sentença transitada em julgado.  

§1 º - As penalidades, obedecendo à natureza e 

Melhor definição da atuação da 

comissão de ética. 



gravidade da infra- ção, serão as seguintes:  

I. Advertência; 

II. Censura privada;  

III. Suspensão dos seus direitos como membro ou 

possuidor de título, por período a ser sugerido pela 

Comissão e aplicado pela Diretoria da SBU;  

IV. Exclusão da SBU. 

§2 º - Os punidos com exclusão terão recurso à 

Assembleia Geral.  

§3 º - Quando se tratar de violação do Código de 

Ética Médica, o processo deverá ser remetido ao 

Conselho Regional de Medicina.  

§4° - Também serão excluídos da SBU: 

I. Os membros ou os possuidores de títulos 

outorgados pela SBU que deixarem de pagar as 

anuidades durante 2 (dois) anos consecutivos; 

II. Os profissionais de saúde que tiverem o seu 

registro cassado pelo respectivo Conselho Regional 

de classe. 

gravidade da infração, serão as seguintes: 

I. Advertência escrita 

II. Censura Privada. 

III. Afastamento de cargo que ocupe na SBU em 

Comissão, Departamento, Conselho ou qualquer 

outro órgão deliberativo ou diretivo. 

IV. Suspensão dos seus direitos como membro ou 

possuidor de título, por período de 1 ano; 

V. Suspensão dos seus direitos como membro ou 

possuidor de título, por período de 2 anos; 

VI. Exclusão da SBU. 

§2 º - Os punidos terão recurso à Assembleia Geral, 

sem efeito suspensivo. 

§3 º - Quando se tratar de violação do Código de 

Ética Médica, o processo deverá ser remetido ao 

Conselho Regional de Medicina. 

§4° - Também serão excluídos da SBU: 

I. Os membros ou os possuidores de títulos 

outorgados pela SBU que deixarem de pagar as 

anuidades durante 2 (dois) anos consecutivos;  

II. Os profissionais de saúde que tiverem o seu 

registro cassado pelo respectivo Conselho Regional 

de classe 



§5 º - A Diretoria executiva e a Comissão de Ética 

Associativa manterão registro de seus processos 

ético-disciplinares, de seus pareceres e punições, 

resguardando-se o sigilo dessas informações. 

INSERÇÃO DE NOVOS DISPOSITIVOS E 

RENUMERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 

SUBSEQUENTES 

Artigo 32 - O processo eleitoral da Diretoria Nacional 
terá início 120 (cento e vinte) dias antes do primeiro 
dia da Assembleia de Associados na qual será 
proclamado o resultado do sufrágio, com as seguintes 
providências a cargo da sede nacional: 
(a) envio do respectivo edital de convocação a todos 
os associados, por correspondência postal ou 
eletrônica, especificando datas, locais e horários de 
todas as etapas do processo eleitoral; e (b) nomeação 
e divulgação da Comissão Eleitoral.  
 

Artigo 33 - Encerrado o prazo de 90 (noventa) dias 
previsto no artigo 28, I do Estatuto Social, a Comissão 
Eleitoral apreciará a composição das chapas 
concorrentes e as homologarão, se atenderem os 
requisitos estatutários e regimentais. Havendo 
desacordo com tais requisitos, a Comissão Eleitoral 
informará à chapa inscrita, fixando-lhe prazo de 07 
(sete) dias úteis para sanar a irregularidade, sob pena 
de não homologação.  
 
Parágrafo 1º: Uma vez homologadas, a Comissão 
Eleitoral divulgará a todos os associados as chapas 
concorrentes.  
 
Parágrafo 2º: Todos os integrantes das chapas 
concorrentes deverão renunciar aos cargos eletivos 
ocupados, da seção estatual ou da sede nacional, no 
prazo máximo de 30 (dias) após a homologação de 

Equiparar o processo eleitoral da 

Diretoria Nacional ao das Seções 

Estaduais 



sua chapa.  
 
Parágrafo 3º: O disposto no Parágrafo 1º não se 
aplicará quando houver apenas uma chapa 
concorrente e homologada.  
 
Parágrafo 4º: Cada chapa concorrente poderá indicar 
01 (um) fiscal, associado da SBU, para acompanhar a 
evolução do processo eleitoral perante a Diretoria e a 
Comissão Eleitoral.  
 
Parágrafo 5º: A Diretoria da SBU Nacional 
providenciará envelopes e cédulas de votação 
apropriadas, os quais serão rubricados pelo 
Presidente da Comissão Eleitoral e pelos fiscais de 
cada chapa concorrente, e remetidos a todos os 
associados votantes, pelo correio, com pelo menos 45 
(quarenta e cinco) dias de antecedência da apuração.  
 
Parágrafo 6º: A votação será secreta, em turno único 
e por cédula, urna eletrônica ou certificação digital, 
sempre a critério da Comissão Eleitoral. Os 
associados poderão exercer o direito de voto por uma 
das seguintes modalidades:  
 
(a) mediante devolução da cédula de votação oficial 
preenchida, pelo Correio, à Comissão Eleitoral, desde 
que postada, com aviso de recebimento – AR, até 07 
(sete) dias antes da apuração ou, alternativamente, 
por meio eletrônico, com certificação digital, quando 
essa tecnologia estiver disponível e a critério da 
Comissão Eleitoral;  
 
(b) pessoalmente, durante o Congresso Brasileiro de 
Urologia, até uma hora antes da AGA. 
 
Parágrafo 7º: Os envelopes oficiais que chegarem 
pelo Correio à sede da nacional serão registrados em 
livro apropriado, passível de consulta, e a seguir 
colocados em urna lacrada, sob guarda da Comissão 
Eleitoral, que a transportará ao local da apuração.  
 
Parágrafo 8º: Os votos recebidos por meio eletrônico 



através de certificação digital, quando disponibilizada 
essa modalidade de votação pela Comissão Eleitoral, 
serão impressos, registrados em livro apropriado, 
passível de consulta, e a seguir colocados em uma 
urna lacrada, sob guarda da Comissão Eleitoral, que a 
transportará ao local da apuração.  
 
Parágrafo 9º: No dia da apuração, a Comissão 
Eleitoral abrirá a urna referida nos artigos anteriores e 
transferirá todas as cédulas lá depositadas para a 
mesma urna dos votos exercidos pessoalmente.  
 
Parágrafo 10º: A apuração e proclamação da chapa 
vencedora terá prioridade na pauta da Assembleia 
Geral de Associados. 

Artigo. 26 - Compete privativamente à Assembleia 
Geral: 
 
(...) 
 
II - Destituir os administradores da SBU; 
 

(...) 

Artigo 26 - Compete privativamente à Assembleia 
Geral: 
 
(...) 
 
II - Destituir os administradores da SBU, salvo quando 
o afastamento decorrer do procedimento previsto no 
artigo 17; 
 
(...) 

 

Artigo 31 - A SBU terá uma diretoria eleita pela 
Assembleia Geral composta pelos seguintes 
membros: 
(...) 
§1 º - A Diretoria será eleita na Assembleia Geral de 
Associados realizada durante o Congresso 
Brasileiro de Urologia 2 (dois) anos antes de sua 
posse. 

§2 º - O cerimonial de posse simbólica da nova 
Diretoria ocorrerá no Congresso Brasileiro de 
Urologia seguinte ao da sua eleição e a sua posse 
legal se efetuará no primeiro dia do ano calendário 
seguinte, estendendo-se o seu mandato pelos 
próximos dois anos. 

Artigo 31 - A SBU terá uma diretoria eleita pela 
Assembleia Geral composta pelos seguintes 
membros: 
(...) 
§1 º - A Diretoria terá mandato de 02 (dois) anos e 
será eleita pela Assembleia Geral, realizada 02 
(dois) anos antes de sua posse. 

§2 º - O cerimonial de posse simbólica da nova 
Diretoria ocorrerá no Congresso Brasileiro de 
Urologia imediatamente anterior ao termo inicial do 
respectivo mandato, e a sua posse legal ocorrerá no 
primeiro dia do biênio para o qual foi eleita, 
independentemente de qualquer outra formalidade. 

Simplificar a redação dos respectivos 
dispositivos, esclarecendo a 
metodologia da posse da Diretoria. 

Artigo 45 - O processo eleitoral da Diretoria das Artigo 45 - O processo eleitoral da Diretoria das Adequação de nomenclatura. 



seções estaduais terá início 120 (cento e vinte) dias 

antes da data designada para a sua eleição, com as 

seguintes providências a cargo do Presidente em 

exercício da seção estadual: 

(...) 

seções estaduais terá início 120 (cento e vinte) dias 

antes da data designada para a sua eleição, com as 

seguintes providências a cargo do Diretor-

Presidente em exercício da seção estadual: 

(...) 

Artigo 53 - No prazo máximo de 30 (trinta) dias 

após a posse, o Presidente eleito da seção estadual 

registrará em cartório certidão das atas de eleição e 

de posse, enviando-as, a seguir, à Sede Nacional. 

Artigo 53 - A Comissão Eleitoral da Seção Estadual 

comunicará imediatamente à Diretoria Nacional o 

resultado da eleição. 

Parágrafo único: O resultado das eleições das 

Seções Estaduais será lançado na mesma ata de 

Assembleia Geral que eleger a Diretoria Nacional, 

sendo ela arquivada no foro da sede da sociedade e 

averbada nos demais estado da federação. 

As novas regras do Receita Federal do 

Brasil, principalmente no que se refere 

ao cadastro dos administradores das 

sociedades para fins de 

responsabilização fiscal, inviabilizam o 

registro diversos atos sociais sob o 

mesma raiz do CNPJ. Portanto 

somente uma ata com todos os órgãos 

diretivos da sociedade deverá ser 

arquivada no foro da sede, e 

posteriormente averbada nos demais 

entes da federação. 

Artigo 55 - Os Presidentes das seções estaduais 

poderão ser reeleitos para novo mandato e, após o 

fim deste, somente poderão concorrer à eleição 

para esse mesmo cargo após 4 (quatro) anos do 

final do segundo mandato. 

Artigo 55 - Os Diretores-Presidentes das seções 

estaduais poderão ser reeleitos para novo mandato 

e, após o fim deste, somente poderão concorrer à 

eleição para esse mesmo cargo após 4 (quatro) 

anos do final do segundo mandato. 

Adequação de nomenclatura. 

Artigo 56 - Compete ao Presidente das seções 
estaduais: 
(...) 
 
XI. delegar ao Vice-Presidente atribuições 
específicas; 

Artigo 56 - Compete ao Diretor-Presidente das 
seções estaduais: 
(...) 
 
XI. delegar ao Diretor-Vice-Presidente atribuições 
específicas; 

Adequação de nomenclatura. 

Artigo 57 - Compete ao Vice-Presidente da seção 

estadual substituir o Presidente da seção estadual 

em suas faltas ou impedimentos 

Artigo 57 - Compete ao Diretor-Vice-Presidente da 

seção estadual substituir o Presidente da seção 

estadual em suas faltas ou impedimentos. 
Adequação de nomenclatura. 

Artigo 62 - O Presidente da seção estadual 

acumulará automaticamente o cargo de delegado 

nato, podendo fazer-se substituir no exercício deste 

Artigo 62 - O Diretor-Presidente da seção estadual 

acumulará automaticamente o cargo de delegado 

nato, podendo fazer-se substituir no exercício deste 

Adequação de nomenclatura. 



cargo, a seu critério, pelo Vice-Presidente ou por 

um suplente regularmente eleito. 

cargo, a seu critério, pelo Vice-Presidente ou por 

um suplente regularmente eleito. 

Artigo 75 - O estatuto poderá ser alterado por 
sugestões dos associados, que serão postas à 
apreciação da Assembleia Geral especialmente 
convocada para decidir nos termos do artigo 27. 

Artigo 75 - O estatuto poderá ser alterado por 
sugestão dos titulares referidos no art. 24, que 
serão postas à apreciação da Assembleia Geral 
especialmente convocada para essa finalidade, na 
forma do art. 25, para decidir nos termos do artigo 
27. 

Eliminar dúvidas sobre o método de 
convocação da Assembleia Geral com 
finalidade de deliberar sobre a reforma 
do Estatuto Social, revogando 
disposições conflitantes do Regimento 
Interno. 

 


