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SOCIEDADE DE  CIRURGIA  GERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

S O C I G E R S 

 
 

CAPÍTULO  I 
 

Constituição, denominação, sede e finalidades 
 
Art. 1º - Constitui-se, por prazo indeterminado, associação científica, 
sem fins lucrativos, com a denominação pública de SOCIEDADE DE 
CIRURGIA GERAL DO RIO GRANDE DO SUL e com o nome fantasia de 
SOCIGERS, filiada à Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) 
e esta federada à Associação Médica Brasileira (AMB), instalada sua 
sede nas salas 107 e 108 da Avenida Ipiranga, número 5311, na cidade 
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para congregar os 
médicos especialistas em Cirurgia Geral neste Estado, bem como os 
estudantes de Cursos de Medicina devidamente reconhecidos pelo MEC 
que desejarem conhecer melhor a Especialidade.  
 
Art. 2 º -  São finalidades desta associação : 
a) estimular o desenvolvimento da cultura técnico-científica e o 

aprimoramento profissional de seus associados; 
b) fomentar o intercâmbio científico e cultural com outras associações 

médicas; 
c) zelar pelos aspectos éticos e morais da profissão médica no exercício 

da Cirurgia Geral; 
d) representar a AMRIGS em todas as atividades relativas à 

Especialidade em âmbito regional, nacional ou internacional. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Associados - admissão, direitos e deveres, penalidades 
 
Art. 3º -  Os associados se classificam como: 
a) Efetivos, 
b) Residentes, 
c) Honorários, 
d) Universitários. 
 
Art. 4º - Para ingresso, o interessado assinará e encaminhará, à 
Diretoria, um requerimento, abonado por dois proponentes, 
acompanhando comprovante da qualificação solicitada. 
 
Art. 5º - Com proposta aprovada pela Diretoria, classifica-se SÓCIO 
 
 a) EFETIVO : o médico que  
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1) apresentar Título de Especialista em Cirurgia Geral, 
homologado pela Associação Médica Brasileira (AMB) e 
registrado em Conselho Regional de Medicina (CRM); ou 

2) apresentar Certificado de Conclusão de Residência  Médica 
em Cirurgia Geral, de não menos que dois anos de duração, 
emitido por Instituição reconhecida segundo as normas do 
Conselho Nacional de Residência Médica do Ministério de 
Educação e Cultura (CNRM/MEC); 

 

b) RESIDENTE : o médico que apresentar comprovante legal de estar 
realizando Residência Médica em Cirurgia Geral em Instituição 
reconhecida pelo CRNM/MEC;  

 
c) HONORÁRIO : o médico que for considerado de "notório saber" e/ou 

com "relevantes serviços", que tenha seu nome apresentado para tal 
honraria em requerimento à Diretoria, com aprovação em Assembléia 
Geral Extraordinária, após o que receberá uma carta, da Diretoria 
vigente, comunicando-lhe seu ingresso na categoria de Sócio 
Honorário da SOCIGERS e ficando dispensado de qualquer 
contribuição pecuniária à associação, salvo se a quiser fazer 
espontaneamente;  

 
d) UNIVERSITÁRIO : o estudante que comprovar vinculação como 

acadêmico de Curso de Medicina reconhecido pelo MEC,  integrando 
o Departamento Acadêmico dessa associação e norteando-se pelo 
seu Regimento Interno.  

 
Art. 6º - São direitos dos Sócios Efetivos: 
a) votar e ser votado nas Assembléias Gerais; 
b) participar de todas as atividades da SOCIGERS; 
c) propor a admissão de novos sócios, abonando seus requerimentos; 
d) propor a indicação de nome para Sócio Honorário; 
e) representar a SOCIGERS, quando for, para tanto, incumbido pela 

Assembléia Geral ou pela Diretoria; 
f) comunicar à Assembléia Geral divergências que possa ter com a 

Diretoria; 
g) solicitar demissão da SOCIGERS. 
 
Art. 7º - Os Sócios Residentes e os Universitários têm o direito de 
participar das iniciativas da SOCIGERS, mas os integrantes destas 
categorias não poderão votar nem serem votados. 
 

Art. 8º - São deveres dos Sócios Efetivos, Residentes e Universitários: 
a) respeitar os princípios da Deontologia Médica; 
b) cumprir e fazer cumprir as determinações deste Estatuto; 
c) acatar as decisões da Assembléia Geral; 
d) colaborar com as iniciativas da Diretoria. 
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Art. 9º - Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou 
função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos 
e pela forma previstos na Lei ou neste Estatuto. 
 
Art. 10 - Será passível de penalidade o associado cuja conduta entre 
em conflito com os preceitos deste Estatuto.  
§ 1º - Uma denúncia poderá ser feita por qualquer Sócio Efetivo, por 
escrito, com ampla exposição dos fatos geradores e da infração 
estatutária, e encaminhada à Diretoria; ou a Diretoria, como um todo, 
poderá iniciar o processo de denúncia; em ambos os casos deverá haver 
competente registro no Livro de Atas da Diretoria e a convocação de 
Assembléia Geral Extraordinária. 
§ 2º - As penalidades aplicáveis, serão, em ordem de grandeza 
ascendente, “advertência", "suspensão" e "exclusão".  
§ 3º - O acusado terá sempre que ser comunicado da denúncia contra 
ele formulada; terá amplo direito de se defender, por si próprio ou por 
procurador autorizado, e será convocado  de maneira comprovável para 
a Assembléia Geral que tratará do seu caso.  
§ 4º - A decisão emanada da Assembléia Geral, bem como toda a 
evolução da sessão, serão registradas em Ata Especial. 
§ 5º - Se for reconhecida a existência de motivos graves para a exclusão, 
em deliberação fundamentada, a determinação da penalidade será 
tomada por decisão da maioria absoluta dos presentes à Assembléia 
Geral especialmente convocada.  
§ 6º - Da decisão de exclusão caberá sempre recurso à Assembléia 
Geral. 
§ 7º - O associado inadimplente poderá ser excluído da SOCIGERS após 
ter sido solicitado, por três (3) vezes, em intervalos de quinze (15) dias, a 
saldar seu débito, sem atender aos chamamentos. 
§ 8º - Só poderá ser readmitido uma única vez o associado excluído por 
falta de pagamento, após o atendimento atualizado de seu saldo 
devedor, requerida e concedida a anuência em Assembléia Geral. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Fontes de recurso 
 
Art. 11 - O Patrimônio Social será constituído pelos haveres adquiridos 
por compras, contribuições, doações ou por qualquer outra forma legal. 
Parágrafo único - Dos Sócios efetivos será cobrada uma contribuição, a 
ser determinada pela Diretoria e aprovada por Assembléia Geral, sendo 
seu valor corrigido sempre que for necessário para manter a situação 
econômica favorável à SOCIGERS. 
 
Art. 12 - A SOCIGERS não remunera, direta ou indiretamente, os 
membros da Diretoria, não distribui qualquer tipo de rendimentos aos 
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associados e aplica as suas rendas integralmente no Brasil e no 
cumprimento dos seus objetivos sociais. 
Parágrafo Único - O membro da Diretoria que residir fora da Capital 
receberá ajuda de custo para sua estadia no dia das reuniões da 
Diretoria, em hotel previamente designado, se assim o desejar. 
 
Art. 13 - Os associados da SOCIGERS não respondem, nem mesmo 
subsidiariamente, pelas obrigações sociais. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

Constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e 
administrativos 

 
Art. 14 - A SOCIGERS será regida por : 
a) Assembléia Geral dos Sócios Efetivos; 
b) Diretoria. 
 
Art. 15 - A Assembléia Geral se classifica em : 
a) Ordinária; 
b) Extraordinária;  
c) Solene. 
 
Art. 16 - Em todas as convocações de Assembléia Geral será sempre 
divulgada a "Ordem do Dia”, que deverá reger os trabalhos. 
Parágrafo único - Em primeira chamada será considerado número legal 
para abertura dos trabalhos a presença de um terço (1/3) do número de 
Sócios Efetivos, contando-se junto os componentes da Mesa Diretora; 
não havendo número legal na primeira chamada, a sessão poderá ser 
aberta trinta (30) minutos após, com qualquer número de Sócios 
Efetivos presentes para formar o plenário. 
 

Art. 17 - A Assembléia Geral Ordinária (A.G.O.) será convocada pelo 
Presidente, no mês de novembro, para : 
a) apreciar o Relatório Anual da Diretoria, o Relatório Financeiro e as 

Demonstrações Contábeis do exercício; 
b) tomar conhecimento e discutir a estratégia e planificação das 

atividades da SOCIGERS para o ano entrante; 
c) homologar a eleição e dar posse a uma nova Diretoria, a cada dois 

anos, somente em anos ímpares; 
§ 1º - As convocações serão realizadas através de correspondência 
eletrônica e/ou postal, além de edital publicado na Imprensa da 
Capital, num prazo não inferior a quinze (15) dias de antecedência. 
§ 2º - A Mesa Diretora de uma A.G.O. será composta pela Diretoria, 
porém, para fazer uso da palavra, os diretores deverão abandonar a 
Mesa e falar do plenário, exceto quando sua manifestação for para 
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atender solicitação do Presidente, com o fim de esclarecer questão que 
esteja em discussão. 
 
Art. 18 - A Assembléia Geral Extraordinária (A.G.E.) poderá ser 
convocada pelo Presidente, sempre que julgar necessário aos interesses 
da SOCIGERS, ou quando a tal for instado através de requerimento 
assinado por um quinto (1/5) dos Sócios Efetivos. 
§ 1º - As convocações serão realizadas por correspondência eletrônica 
e/ou postal, além de edital publicado na Imprensa da Capital, num 
prazo mínimo de setenta e duas (72) horas, contadas em dias úteis. 
§ 2º - A Assembléia Geral Extraordinária será aberta pelo Presidente da 
SOCIGERS, que lerá a "Ordem do Dia" e em seguida convidará o 
plenário para eleger um Presidente para aquela Assembléia; o eleito 
assumirá a direção dos trabalhos e convidará um dos Sócios Efetivos 
presentes para secretariar a sessão e ambos terão a incumbência final 
de redigir e assinar conjuntamente a Ata dos trabalhos desenvolvidos. 
 
Art. 19 - A Assembléia Geral Extraordinária pode ser convocada para: 
a) discutir e votar alterações deste Estatuto; 
b) eleger substitutos para cargos vagos na Diretoria; 
c) destituir os membros da Diretoria; 
d) tomar conhecimento e apreciar a admissão de Sócios Honorários, 

podendo divergir, postular ou sugerir; 
e) tomar conhecimento e apreciar decisões urgentes da Diretoria 

tomadas "ad referendum" de A.G.E., podendo divergir,  postular ou 
sugerir; 

f) debater e resolver sobre a dissolução da SOCIGERS, bem como sobre 
o destino do seu Patrimônio, para instituição de fins idênticos ou 
semelhantes. 

§ 1º - Conforme a gravidade do assunto da "Ordem do Dia", os 
presentes à A.G.E., se forem em número inferior a um terço (1/3) dos 
Sócios Efetivos, podem julgar conveniente suspender a sessão e 
convocar nova Assembléia Geral num prazo não superior a uma (1) 
semana. 
§ 2º - Para as deliberações a que se referem os itens “a”, “c” e “f” será 
necessária a aprovação de dois terços (2/3) dos Sócios Efetivos 
presentes à Assembléia especialmente convocada para esse fim, não 
podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta 
dos associados, ou com menos de um terço (1/3) nas convocações 
seguintes. 
 
Art. 20 - A alteração ou reforma deste Estatuto poderá ser solicitada à 
Diretoria, por meio de requerimento explicativo, assinado por um 
número não inferior a um quinto (1/5) dos Sócios Efetivos.  
§ 1º - Recebido o requerimento, a Diretoria convocará uma A.G.E. 
específica para tal, com prazo não superior a quinze (15) dias úteis, de 
acordo com as normas específicas para Assembléia Extraordinária. 
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§ 2º - Se julgarem o fato relevante, os Sócios Efetivos presentes a esta 
A.G.E. poderão decidir transferir a votação das reformas propostas para 
uma nova A.G.E., a realizar-se até setenta e duas (72) horas após. 
 
Art. 21 - A Assembléia Geral Solene será convocada para promover ato 
honorífico, após decisão de Diretoria e homologação de Assembléia . 
Parágrafo Único - A Assembléia Geral Solene será convocada por edital 
publicado na imprensa da Capital e dela será dada a maior divulgação 
possível para toda a Classe Médica. 
 
 
Art. 22 - Nas Assembléias Gerais não será permitido usar da palavra 
sem que ela tenha sido concedida pelo Presidente dos trabalhos. 
Parágrafo único - O associado que usar da palavra  sem que ela lhe 
tenha sido concedida ou permanecer falando, mesmo que o Presidente 
tenha cassado sua permissão, poderá ser convidado pelo Presidente dos 
trabalhos daquela sessão a deixar o recinto. 
  
Art. 23 - O associado poderá solicitar o uso da palavra para : 
a) pedir retificações da Ata; 
b) apresentar indicações; 
c) discutir o assunto em pauta; 
d) encaminhar votação; 
d) explicação pessoal, após esgotada a "Ordem do Dia". 
§ 1º - O associado com a palavra concedida poderá usá-la por dez (10) 
minutos, prorrogáveis a critério do plenário. 
§ 2º - O discurso não poderá afastar-se do assunto em debate, devendo 
sempre ser conduzido em linguagem adequada às normas de boa 
educação. 
§ 3º - O orador deverá sempre acatar as advertências do Presidente da 
Mesa. 
§ 4º - Apartes só poderão ser concedidos pelo próprio orador e não 
poderão exceder um (1) minuto. 
§ 5º - Não serão concedidos apartes : 
a) à palavra em uso pelo Presidente da Mesa; 
b) por ocasião de encaminhamento de votação; 
c) a "questões de ordem". 
 
Art. 24 - A solicitação de "questão de ordem" interrompe qualquer 
discussão até seu esclarecimento.  
Parágrafo único - Uma "questão de ordem” será considerada procedente 
sempre que estiver sendo desrespeitada norma contida neste Estatuto. 
 

Art. 25 - A Diretoria é o órgão executivo da SOCIGERS, competindo-lhe 
executar e por em prática as decisões soberanas da Assembléia Geral, 
bem como desenvolver um programa de atividades baseado nas 
diretrizes deste Estatuto, podendo, para tanto, instituir órgãos co-



 7 

gestores (Assessorias, Comissões, Departamentos, etc.), referendados 
pela Assembléia Geral. 
 
Art.  26 - A Diretoria constitui-se de : 
a) Presidente, 
b) Diretor Administrativo, 
c) Diretor Cultural Científico, 
d) Diretor Financeiro e 
e) Diretor de Divulgação. 
 
 

 

 

Art.  27 - São atribuições do Presidente : 
a) representar, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, a 

SOCIGERS, sendo responsável pela movimentação dos recursos 
financeiros, podendo designar outro Diretor para substituí-lo, 
quando necessário; 

b) representar a SOCIGERS em seus pronunciamentos coletivos; 
c) convocar reuniões de Diretoria e Assembléia Geral; 
d) organizar, junto com o Diretor Administrativo, a pauta das reuniões; 
e) conceder a palavra aos sócios, por ordem, de acordo com este 

Estatuto; 
f) cassar a palavra concedida, quando o orador se afastar do assunto 

em debate; 
g) suspender a sessão convocada, se não houver número legal para a 

votação, ou se não conseguir manter a ordem dos trabalhos; 
h) encaminhar as votações, por partes ou em todo; 
i) resolver "questões de ordem"; 
j) assinar, em primeiro lugar, a Ata das decisões das Assembléias. 
 
Art. 28 - Compete ao Diretor Administrativo : 
a) substituir o Presidente em seus impedimentos; 
b) encarregar-se da redação das Atas das reuniões e das 

correspondências; 
c) organizar, junto com o Presidente, a "Ordem do Dia" das sessões 

convocadas; 
d) redigir o Relatório Anual da Diretoria. 
  
Art.  29 - Compete ao Diretor Cultural e Científico : 
a) substituir o Diretor Administrativo em seus impedimentos; 
b) planejar e organizar as atividades culturais e científicas da 
SOCIGERS. 
  
Art.  30 - Compete ao Diretor Financeiro : 
a) substituir o Diretor Cultural e Científico em seus impedimentos; 
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b) encarregar-se das atividades financeiras da SOCIGERS e substituir o 
Presidente, quando designado, para tratar assuntos monetários, 
podendo, neste caso, inclusive, movimentar valores; 

c) elaborar o Relatório Financeiro Anual para ser apresentado à 
Assembléia Geral; 

d) manter um competente e atualizado demonstrativo financeiro à 
disposição dos associados. 

 
Art. 31 - Compete ao Diretor de Divulgação : 
a) elaborar o cronograma anual de atividades;  
b) servir de interface com os meios de comunicação;  
c) efetuar o contato direto com os sócios;  
e) incumbir-se da divulgação das atividades da SOCIGERS. 
 
Art. 32 - A Diretoria deverá se reunir, no mínimo, uma vez por mês, em 
data, local e horário aprazado entre seus membros, sob a convocação do 
Presidente. 
§ 1º  - Qualquer associado que o solicitar, será informado do local, data 
e horário das reuniões. 
§ 2º - O membro da Diretoria deve justificar previamente sua falta, a fim 
de que a mesma não seja computada; aquele que faltar a três (3) 
reuniões consecutivas, ou cinco (5) intercaladas, perderá seu mandato, 
devendo seu cargo ser preenchido por eleição em uma Assembléia Geral 
Extraordinária para tal fim. 
  
Art. 33 - A Diretoria da SOCIGERS será eleita em novembro dos anos 
ímpares, entre as chapas inscritas de acordo com este Estatuto, para 
um mandato de dois (2) anos, por voto direto e secreto dos Sócios 
Efetivos presentes à A.G.O. e através de voto por correspondência, 
válido somente para Sócios Efetivos residentes no interior do Estado, 
ficando vedada a votação por correspondência para os associados 
residentes na Capital.  
§ 1º - Para o voto por correspondência, os Sócios Efetivos residentes 
fora da Capital receberão, com antecedência de 20 (vinte) dias, a relação 
das chapas inscritas em cédula eleitoral, com envelope para 
endereçamento sigiloso, que deverá ser encaminhada ao Presidente da 
Comissão Eleitoral da A.G.O. da eleição, no endereço da SOCIGERS, até 
o terceiro (3º) dia útil anterior à data da eleição, comprovado pelo 
carimbo da postagem.  
§ 2º - As chapas que concorrerão nas eleições citadas deverão ser 
entregues à Diretoria em exercício, devidamente protocoladas, até trinta 
(30) dias antes da data da A.G.O., devendo constar, no documento de 
inscrição, o nome e o cargo que cada um dos integrantes irá ocupar, se 
eleito, ficando vedada a reeleição para o mesmo cargo e sendo 
obrigatória a renovação de, no mínimo, um quinto dos membros. 
§ 3º - A Diretoria em exercício, após receber as chapas inscritas, deverá 
examinar a situação dos integrantes, pois não poderá ser votado o 
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associado que estiver em débito com a SOCIGERS ou com a AMRIGS, 
até trinta (30) dias anteriores à eleição.  
§ 4º - Não poderá votar ou ser votado o cirurgião que se associar no 
período de trinta (30) dias anteriores à eleição.  
§ 5º - No caso de algum integrante da chapa estar em situação 
irregular, a Diretoria deverá dar conhecimento imediato desta 
irregularidade ao candidato à Presidente da chapa. 
§ 6º - A Diretoria em exercício, após receber as chapas que irão 
concorrer, deverá dar ampla e neutra divulgação para todos os 
associados da SOCIGERS, a fim de que os componentes possam se 
tornar  conhecidos. 
§ 7º - Será permitido, às chapas inscritas, realizarem campanha 
eleitoral junto aos associados, desde que não contrariem o presente 
Estatuto. 
§ 8º - A Diretoria em exercício deverá ter em mãos, no dia da eleição, a 
listagem completa dos sócios, bem como de sua situação junto à 
SOCIGERS e à AMRIGS, pois só terá direito a receber a cédula de 
votação o associado que, comprovadamente, estiver em dia com ambas 
as entidades. 
§ 9º - O associado que estiver em débito com a SOCIGERS ou com a 
AMRIGS deverá regularizar sua situação até trinta (30) dias antes da 
A.G.O. da eleição, para preservar seus direitos de votação. 
§ 10º - O votante receberá cédula eleitoral oficial, timbrada, numerada, 
protocolada e rubricada por seu Presidente, constando, de maneira 
clara, a composição de todas as chapas inscritas, para uma ser 
assinalada  pelo voto. 
§ 11º - O local da votação terá sempre a presença de um membro da 
Diretoria vigente, determinado responsável pelo Presidente, bem como 
de um Secretário, que poderá ser um funcionário administrativo da 
SOCIGERS; estes serão responsáveis pela integridade da urna, do local 
e do material de votação. 
§  12º - A urna ficará fixada na sede da SOCIGERS, à disposição dos 
associados, no dia da eleição, das oito (08:00) às dezoito (18:00) horas e 
o eleitor terá  lugar reservado para assinalar a cédula, após o que, de 
maneira organizada, colocará a cédula na urna; após as dezoito (18:00) 
horas, a urna será lacrada pelo Presidente da SOCIGERS e será 
encaminhada  à A.G.O. para apuração. 
§ 13º - A Mesa Diretora, que será denominada Comissão Eleitoral, 
conduzirá os trabalhos de apuração e  será composta por um Presidente 
e por um Secretário, escolhidos,  por aclamação, no momento da 
A.G.O., e por um Fiscal de cada chapa inscrita, se assim desejarem; 
nesta oportunidade serão incluídos na urna os votos recebidos por 
correspondência, dos sócios do interior, sendo referidos e conferidos seu 
número e procedência. 
§ 14º - Durante a A.G.O. de eleição será aberta a urna e serão iniciados 
os trabalhos de escrutínio; após o final da apuração, o Presidente da 
Comissão Eleitoral fará a divulgação do resultado da eleição e conduzirá 
a posse da nova Diretoria. 
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§ 15 - A transmissão administrativa da atual Diretoria para a que se 
inicia poderá ser completada no prazo máximo de uma (1) semana, a 
contar da data da eleição. 
  
 

CAPÍTULO V 
 

Disposições finais 
 
Art. 34 - A SOCIGERS é a sucessora do Departamento de Cirurgia da 
AMRIGS, tendo assumido, em 10 de abril de 1992, todos encargos e 
responsabilidades daquele Departamento transformado em Sociedade. 
 
Art. 35 - Os associados do extinto Departamento de Cirurgia da 
AMRIGS,  não se manifestando contrários, passaram a fazer parte da 
SOCIGERS, nas mesmas condições e com os direitos e deveres de 
Efetivos. 
 
Art. 36 - Fica estabelecida a obrigatoriedade dos associados da 
SOCIGERS serem concomitantemente associados da AMRIGS e da 
AMB. 
  
Art. 37 - Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela  
A.G.E. convocada para deliberar sobre as alterações e os casos omissos 
deverão ser resolvidos em Assembléia Geral Extraordinária para tanto 
convocada. 
 

Porto Alegre, 19 de janeiro de 2005. 
 

Antonio Carlos Weston – Presidente, 
Roberto Menegottto – Diretor Administrativo,  
Leandro Totti Cavazzola – Diretor Cultural e Científico,  
Fernando Antônio Santos Figueiredo – Diretor Financeiro e 
Ricardo Breigeiron – Diretor de Divulgação. 
 
 
 
 

Leandro Totti Cavazzola  
Presidente Gestão 2005/2007 

 
 
 
 
 


