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SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE GINECOLOGIA E OBSTETRíCIA

SOMAGO

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO

CaDítulo I: NOME, SEDE, FUNCÃO E DAS FINALIDADES

Art. 1- À Sociedade Matogrossense de Ginecologia e Obstetrícia - SOMAGO -_J ,

fundada em 19 de junho de 1980, doravante denominada: . Associação

Matogrossense de Ginecologia e Obstetrícia, também designada pela sigla. .

SOMAGO , com sede e foro na cidade de Cuiabá, sita a Rua Barão de 'Melgaçon.

2754, sala 1204, 120 andar, Edifício Work Tower, CEP: 78020-800 é uma

sociedade civil,sem fins lucr~tivosque atua em todo Estado de MatoGrosso.

Art. 2 ~ ,.A '.SOMAGO é .filiada à Federação Brasileira das Sociedades de"

Ginecolo~ia e Obstetrícia, cuja sigla é FEBRASGO, através de aprovação em
assembléia realizada em Belo Horizonteem 19 de julho de 1980.

Art . 3- São finalidades da SOMAGO:

1- Reunir todos os interessados em concorrer para o progresso da

Ginecologiae da Obstetrícia;

11- Representar a especialidade de Ginecologia e Obstetrícia na

Associação Médica de Mato Grosso (AMMT), Federada da

Associação médica Brasileira(AMB);

111- Promover em nível Estadual conclaves, encontros, cursos,

seminários bolsas de estudo e atividades congêneres de atualização

e aperfeiçoamento técnico'científico nas áreas de ginecologia e de

Obstetrícia, visando manter um elevado nível técnico-científico da

especialidade no Estado;

IV- Coordenar e divulgar as atividades científicas em nível Estadual,

relacionado com as diversas especialidades e mantendo o
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intercâmbio cultural cm a FEBRASGO e congêneres de outros

estados;

V- Apoiar os demais órgãos de classe na defesa dos interesses

econômicos, éticos e profissionais dos especialistas do estado de

Mato Grosso;

VI- Colaborar com as Universidades e entidades Governamentais na

formação e aperfeiçoamento dos ginecologistas e obstetras do

Estado;

VII- Representarjunto aos órgãos de divulgação leiga, demais entidades

de classe e órgãos governamentais,a opinião de seus especialistas;

VIII- Divulgar em publicação própria ou por outros meios>os assuntos de

interesse dos especialistas.

Capítulo 11: DO PATRIMÕNIO

Art. 4: O patrimônio da associação é constituído de bens móveis, imóveis,

veículos, semoventes,ações e apólices da dívida pública e se originam de:

1. Doação inicial;

2. Doações, legados, auxílios, subvenções, contribuições e outras aquisições

proporcionadaspor quaisquer pessoasfísicas ou jurídicas;

3. Resultadoslíquidos provenientesde suas atividades;

4. Anuidades dos associados e todos os bens móveis e imóveis existentes ou

que venham a ser adquiridos;

Parágrafo primeiro: caberá à Diretoria a aceitação de doações com encargos.

Parágrafo segundo: os bens imóveis da SOMAGO só poderão ser gravados ou

alienados com a autorização da diretoria e de acordo com o plano e aplicação

de recurso.
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Parágrafo terceiro: a inobservância do dispositivo no parágrafo precedente

acarretará a nulidade do ato e os responsáveis ficarão sujeitos às penalidades

previstas em lei.

Parágrafo quarto: o patrimônio da SOMAGO em nenhum caso poderá ter

aplicação diversa da estabelecida neste capítulo.

Parágrafo quinto: a SOMAGO aplicará seu patrimôniosegundo esquema legal,

que tenha em vista a segurança dos investimentos e a manutenção do valor

real dos capitais investidos

Parágrafo sexto: o plano de aplicação do patrimônio será elaborado pela

Diretoria, anualmente ou quando motivos supervenientes o aconselharem o

aconselharem,observadosos critérios dispostos no "caput"deste artigo.

Parágrafo sétimo: Em caso de dissolução da SOMAGO o seu patrimônio terá

destinação resolvida pela Assembléia Geral Extraordinária que tomou a

deliberação.

Parágrafo único: Todo o patrimônio, inclusive quaisquer rendas ou

participaçõesserá exclusivamenteaplicado para atingir as finalidades previstas

no artigo 4 deste Estatuto.

Capítulo 11I: DA DIREÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 5: A SOMAGO é constituída pelos seguintes órgãos:

1- Assembléia Geral dos Associados;

11- Diretoria da SOMAGO

111- Comissões Permanentes
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SEÇÃO I

DA ASSEMBLÉIA GERAL DA SOMAGO

Art. 6: A Assembléia Geral da SOMAGO, que poderá ser Ordinária e

Extraordinária,é o órgão máximo deliberativo da SOMAGO e realizar-se-áanual e

ordinariamente em local determinado pela Assembléia anterior, sob a Presidência

da SOMAGO.

Parágrafo primeiro: A Assembléia Geral da SOMAGO será realizada para a

eleição da nova Diretoria, a cada três anos e a cada um ano para a tomada de

conhecimento do balanço e da situação econômica e financeira é apreciação de

outros assuntos desde que incluídos na agenda com antecedência mínima de 15

(quinze dias).

Parágrafo segundo: Nas assembléias Gerais não é permitido voto por procuração.

Art. 7: A Assembléia Geral da SOMAGO é composta pelo Presidente da

SOMAGO, demais membrosda Diretoria e pelos associados em reunião.

Art. 8: A Assembléia Geral da SOMAGO, em suas reuniões ordinárias, será

convocada pelo Presidente da SOMAGO, ou seu substituto, mediante edital

publicado no órgão oficial da SOMAGO, no diário Oficial do estado e em um jornal

de grande circulação, com antecedência mínima de trinta dias, especificando dia,

hora, local e motivos determinantesda mesma.

Art. 9: Para a instalação de uma Assembléia Geral é exigida, em primeira

convocação, a presença mínima de 2/3 dos sócios aptos a votar e em segunda

convocação,será instalada em qualquer número.
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Parágrafo único: As decisões da Assembléia Geral da SOMAGO serão tomadas

sempre, com base na maioria simples, cabendo ao Presidente da SOMAGO o

voto de Minerva.

Art. 10: A segunda convocação, guardando um intervalo mínimo de 30 minutos,

poderá constar no mesmo edital de convocaçãoda primeira.

Art. 11: A Assembléia Geral Extraordinária delibera sobre assuntos urgentes,

relevantes e específicos.

Art 12: A Assembléia Geral Extraordinária poderá ser convocada'pelo Presidente

da SOMAGO, por iniciativa própria, pelo presidente da SOMAGO, por solicitação

dos membros da Comissão Consultiva ou por qualquer membro da Diretoria

quando não cumprida as situaçõesanteriores.

Art 13: A publicação do edital de convocação da Assembléia Geral Extraordinária

será na forma do parágrafo8, porém, com antecedênciamínima de oito dias.

Art. 14: Para a instalação de uma Assembléia Geral Extraordinária é exigida, em

primeira convocação, a presença mínima de 2/3 dos sócios aptos a votar, em

segunda convocação,será instalada em qualquer número.

Art. 15: A segunda convocação, guardando um intervalo mínimo de 30 minutos,

poderá constar no mesmo edital de convocaçãoda primeira.

Parágrafo único: No caso de Assembléia Geral Extraordinária convocada para a

dissolução da SOMAGO ou para alteração do estatuto também será exigida na

segunda convocaçãoa presençamínima de 2/3 dos votos.
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Art. 16: As resoluções das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordináriasserão

transcritas em ata que lida e aprovada pelos participantes, será assinada pelo

Presidentee SecretárioGeral.

SESSÃO 11

DA DIRETORIA

Art. 17: A diretoria da SOMAGO é composta, hierarquicamente, por:

1- Presidente;

11- Vice-Presidente;

111- Secretário Geral;

IV- Secretário Adjunto;

V- Tesoureiro Geral;

VI- Tesoureiro Adjunto.

Art 18: São atribuições da Diretoria:

1- Cumprir e fazer cumprir o Estatuto;

11- Executar e fazer executar as decisões tomadas nas Assembléias Gerais

Ordinárias e Extraordinárias;

111- Aplicar as sanções previstas neste Estatuto;

IV- Julgar recursos interpostos às suas deliberações;

. V- Reunir os seus membros, ordinariamente, uma vez ao mês, ou

extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente ou pela

maioria de seus componentes; o "quorum" mínimo será de quatro

membros, sendo indispensável a presença do Presidente ou de seu

substituto;

VI- Lavrar em um livro Ata suas resoluções;

VII- Examinar as contas e balancetes apresentados pela Tesouraria;
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VIII- Nomear substituto para cargo da Diretoria, tomado vago por motivo de

força maior;

IX- Deliberarsobre propostasde admissões de novos sócios;

X- Resolver os casos omissos do presente Estatuto, lavrando-se ata de

resolução como norma futura, ad referendum da Assembléia geral da

SOMAGO.

Art. 19. A Diretoria da SOMAGO é escolhida por eleição direta para um mandato

de três anos segundoas normas previstas para as eleições deste Estatuto.

.
Art 20: A Diretoria da SOMAGO poderá ser destituída por maioria de dois terços

dos votos apurados em Assembléia Geral Extraordinária, convocada

especialmentepara este fim.

Art. 21: A Diretoria é responsável por suas ações e omissões perante as

Assembléias Gerais.

Art 22: Os cargos da Diretoria não são remunerados.

SESSÃO 11I

DA PRESIDÊNCIA

Art.: 23: Ao Presidente compete:

1- Representar a SOMAGO oficialmente;

11- Apresentar à Assembléia Geral das Federadas o relatório anual das

atividades científicas e o relatório financeiro da SOMAGO;

111- Convocar e Presidir as Assembléias gerais Ordinárias e Extraordinárias;

IV- Exercer o voto de qualidade ou desempate, em qualquer instância;

V- Assinar juntamente com o Secretário as Atas das reuniões e as

deliberações da Diretoria;
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VI- Autorizar o pagamentode despesas orçamentáriasou extraordinárias;

VII- Assinar juntamente com um dos Tesoureiros todos os documentos

financeiros;

VIII- Designar Comissões Especiais e Grupos de trabalho para tarefas

específicas ou para assessorar a Diretoria fixando suas atribuições com

mandato restrito à sua gestão;

IX- Representar e fazer representar a SOMAGO na Assembléia Geral das

Federadasda FEBRASGO,em sessões solenes ou científicas a convite

de organizaçõespatrocinadorasde tais eventos, no país ou no exterior;

X- Dar posse aos novos membros da Diretoria;

XI- Suspender Assembléias gerais, reuniões da Diretoria ou sessões

científicas quando circunstânciasextraordináriaso exigirem;

XII- Contratar ou demitir pessoal, quando necessário, para o bom

funcionamentoda SOMAGO;

XIII- Assinar diplomas e outros documentosrelevantes.

Parágrafo único: Em se tratando de impedimento temporário do Presidente,

assume o Vice-Presidente. Caso ocorra impedimento definitivo, o Vice-Presidente

em exercício deverá convocar, em até 60 (sessenta) dias, uma Assembléia geral

Extraordinária, que irá deliberar a nomeação do Vice-presidente da Entidade a

Presidenteaté o término do mandado.

SESSÃO IV

DA VICE- PRESIDÊNCIA

Art.: 24: Ao Vice- Presidente compete:

1- Auxiliar o Presidente, Representá-Io

impedimentos.

ou substituí-Io nos seus
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SESSÃO V

DA SECRETARIA

Art.:25: Ao Secretário Geral compete:

1- Superintender a secretária na rotina administrativa;

11- Responder pelo aspecto administrativoe organizacional da SOMAGO;

111- Responder, no que couber, junto à Tesouraria pelo patrimônio da

Entidade, mantendo sob sua guarda todos os documentos e arquivos

sociais;

IV- Expedir diplomas ou outros documentos relevantes juntamente com o

Presidente;

V- Auxiliar a Presidência na Coordenação das Atividades de todas as

Comissões Permanentes;

VI- Desenvolver, de acordo com o Presidente, as relaçÕes da SOMAGO

com suas congêneres nacionais e estrangeiras;

VII- Substituiro Presidente nos impedimentos do Vice-Presidente.

VIII- Editaro boletimda SOMAGO

Art.: 26: Ao Secretário Adjunto compete:

1- Auxiliaro Secretário Geral ou substituí-Iono seu impedimento;

11- Redigir Atas;

11I- Fazer a apresentação e leitura dos expedientes

IV- Ter a seu cargo a correspondência da SOMAGO.

SESSÃO VI

DA TESOURARIA

Art.: 27: Ao Tesoureiro Geral compete:

1- Auxiliar o Presidente na Administração financeira da SOMAGO;
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11- Receber as contribuições sociais encaminhadas pelos associados, as

taxas relativas ao TEGO, bem como, todos os demais aportes

financeiros destinados à Entidade;

111- Efetuar o pagamento das despesas da SOMAGO, bem como enviar

dentro do período legalmente estabelecido a porcentagem da anuidade

da FEBRASGO e taxas do TEGO correspondente a FEBRASGO;

IV- Assinar juntamente com o Presidente todos os documentos financeiros;

V- Apresentar à Diretoria relatório anual da situação financeira, balanço e

previsão orçamentária para o ano seguinte;

VI- Assinar livros financeiros da SOMAGO;

VII- Dar quitação dos valores recebidos;

Art.: 28: Ao Tesoureiro Adjunto compete:

1- Auxiliar ou substituir o Tesoureiro Geral em todas as suas funções.

SESSÃO VII

DAS COMISSÕES PERMANENTES

Art. 29: As Comissões permanentes, compostas por um membro nomeado pelo

Presidente da SOMAGO, com mandato igual ao da Diretoria da SOMAGO, são as

seguintes:

a) Comissãode Ginecologia

b) Comissãode Obstetrícia

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Comissão de Mastologia

Comissão de Ensino

Comissão de Residência Médica

Comissão de Defesa Profissional

Comissão de Ética

Comissão de Comunicação

lyzia Sparanct~ ~

OAB/ M~tf2tll

10



- -

i) Comissão de Eventos

j) Comissão Consultiva

Art. 30: As Comissões Permanentes têm como atribuições auxiliar a Diretoria da

SOMAGO nas suas finalidades e atividadesem suas especificações.

Capítulo IV: DAS ELEiÇÕES

Art. 31: A Diretoria da SOMAGO será eleita pela maioria simples de votos

secretos, sendo escolhida por eleição direta para um mandatode três anos.

Art. 32 : As eleições serão convocadas pela Diretoria, através de Edital publicado

em pelo menos dos jornais de circulação estadual, com pelo menos 15 dias antes

do início das inscrições das chapas e com pelo menos quarenta e cinco dias do

dia da eleição. Este edital deve expor claramente o calendário eleitoral, contendo

o prazo para inscrição de chapas e dia da eleição. "L-.
Art. 33: A eleição para a próxima Diretoria da SOMAGO será realizada por uma

junta eleitoral, nomeada pela Diretoria em exercício, formada por pelo menos três

membros, que se responsabilizará pelo processo eleitoral, obedecendo ao

disposto neste Estatuto.

Art 34: Os candidatos à Diretoria da SOMAGO deverão se apresentar através de

chapas completas, devendo explicitar os candidatos a cada cargo. A inscrição das

chapas deve registrada na secretaria SOMAGO, dentro do prazo estabelecido

pelo calendário eleitoral, acompanhadasde termo de compromissode cada um de

seus componentescom as respectivas assinaturas.

Art 35: É vedado a participação dos candidatos em mais de uma chapa, bem

como registro de chapa incompleta.
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Art 36: É permitida a reeleição para o mesmo"cargo, uma única vez, não sendo

exigido que o candidato se afaste de seu cargo no período antecedenteao pleito.

Art 37: Só podem candidatar-se a cargos eletivos da Diretoria, os Associados

Titulados com o Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO) quites

com a anuidade da SOMAGO-FEBRASGO,desde que não tenham sido julgados

e condenadoscom penas previstas nas letras "c" e "d" do Art. 60.

Art. 38: A Diretoria da SOMAGO será eleita pela maioria dos votos válidos. O voto

será secreto e poderá ser encaminhado à secretaria da SOMAGO pessoalmente

ou pelo correio. Somente serão considerados os votos que chegarem à sede da

SOMAGOaté às 17:00 horas do dia estipulado para as eleições.

Parágrafo primeiro: As chapas inscritas e homologadas pela Diretoria da

SOMAGO, deverão encaminhar para a Secretaria da SOMAGO no prazo mínimo

de 15 dias do encerramentoda votação, o nome de um associado para fiscalizar a d
apuraçãodos votos. ~
Parágrafo segundo: As chapas homologadas terão direito a lista dos associados

com direito a voto.

Art. 39: Poderão votar todos os Associados quites com suas obrigações sociais

até a data limite para as inscriçõesde chapas, definido pelo calendário eleitoral.

Art. 40: A apuração dos votos para a eleição da Diretoria ocorrerá a partir das

17:00 horas do dia marcado para as eleições, sendo acompanhada pelo

Presidente da SOMAGO, pela Junta Eleitoral, por um fiscal de cada chapa

concorrente,membrosda Diretoria e por todos os associados que interessarem.

Art. 41: Não serão computadosos votos que contiveremrasuras ou emendas.
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Art. 42: A Diretoria eleita tomará posse no último dia do mandato da Diretoria

anterior.

Capítulo V: DOS ASSOCIADOS

Art. 43: A SOMAGO na forma do disposto pelo Capítulo I deste Estatuto, é uma

entidade destinada ao estudo da Ginecologia e Obstetrícia e com finalidade de

congregar médicos ginecologistas e obstetras que a ela de filiam,

espontaneamente, compondo o seu quadro associativo, que se tomam, por

conseqüência,sócios da SOMAGO-FEBRASGO.

Art. 44: Os Associados da SOMAGO, em número ilimitado, são distribuídos nas

seguintes categorias: Titulados, Efetivos, Honorários, Eméritos, Colaboradores

Eméritos,Colaboradorese Residentes.

Art. 45: São considerados Associados Titulados os médicos ginecologistas e

obstetras portadoresdo TEGO.

Art. 46: São considerados Associados Efetivos os médicos com comprovada

atuação na especialidadede Ginecologiae Obstetrícia,não portadoresdo TEGO.

Art. 47: São considerados Associados Honorários as personalidades de mérito

comprovado, indicados pela Diretoria.

Art 48: São considerados Associados Eméritos os Associados que atingirem 70

(setenta) anos de idade, tenham contribuído pelo menos 15 (quinze) anuidades à

SOMAGO.
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Art 49: São considerados Associados Residentes os médicos que estejam

cursando programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia,

credenciadopela Comissão Nacionalde ResidênciaMédica.

Parágrafo único: - Os associados Eméritos estão dispensados da contribuição da

anuidade e os associados residentes contribuirão com metade do valor

estabelecido para as outras categorias, sem prejuízos de seus direitos

associativos.

Capítulo VI: DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

Art. 50: São direitos e deveres dos Associados da SOMAGO:

1-

11-

111-

IV-

V-

VI-

VII-

VIII-

lX-

X-

Usar o Título e as prerrogativas da categoria a que pertence;

Apresentar indicações, requerimentos, sugestões e representações

pertinentes às finalidades e atividades da SOMAGO;

Assinar propostas de admissão de novos sócios;

Apresentar e discutir comunicações ou trabalhos apresentados;

Publicar trabalhos e comunicações no órgão oficial da SOMAGO desde

que aprovados pela Diretoria;

Votar nas Assembléias gerais, inclusive para a eleição da Diretoria da

SOMAGO, quando quite com a Tesouraria, obedecendo à exceção

prevista no Capítulo das Eleições deste Estatuto;

Ser candidato aos cargos da Diretoria da SOMAGO somente quando for

Titulado com o TEGO e quite com a tesouraria;

Receber publicações e correspondências da SOMAGO e FEBRASGO;

Ser designado para Comissões Especiais ou Grupos de Trabalhos;

Concorrer para o cumprimento das finalidades da SOMAGO;

14
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XI- Pagar as anuidades da SOMAGOaté a data que não ultrapasseo prazo

estipulado pela FEBRASGOpara o pagamentoda anuidade;

XII- Conhecer e cumprir as disposiçõesestatutáriase as emanadasdas

Assembléias Gerais.

Parágrafo único: A SOMAGO não cobra débitos anteriores.

Capítulo VII: DAS INFRAÇÕES E PUNiÇÕES

SESSÃO I

DASINFRAÇOES

Art. 51: Será considerada infração todo ato que infringir o estatuto da SOMAGO ou

qualquer um dos setores que componham a organização.

Art: 52: A Diretoria nomeará uma Comissão de Sindicância composta por três

membros,com prazo determinadopara a apresentaçãodas conclusões.

Arl53.: A Comissão de Sindicância será instauradatoda vez.que houver denúncia ?
por escrito, na qual conste relato dos fatos e identificaçãodo(s) denunciante(s).

Art. 54: A Comissão de Sindicância, após amplo direito de defesa dará parecer

sobre o resultado das apurações, que será submetido à Assembléia geral da

SOMAGO.

Art.. 55 : Do julgamento pela Assembléia Geral da SOMAGO poderá resultar:

Parágrafo primeiro: Arquivamento da denúncia.

Parágrafo segundo: Encaminhamento ao Fórum competente.
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SESSÃO 11

DAS PENALIDADES

Parágrafo terceiro: Aplicação das penalidades.

Art. 56: As penas aplicáveis são:

a) Advertência por escrito;

b) Advertência por escrito em publicação oficial da SOMAGO e FEBRASGO;

c) Suspensão das atividades vinculadas à SOMAGO e à FEBRASGO por um

ano e dois anos a ser determinado pela Assembléia Geral da SOMAGO;

d) Exclusão do associado da SOMAGO e da FEBRASGO.

CaDítulo VIII : DAS DISPOSICÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 57: O ano contábil da SOMAGO termina em 31 de dezembro.

Art. 58: O Presidente em exercício representa a SOMAGO ativa e passivamente

bem como judicial ou extrajudicialmente, não lhe sendo lícito, porém transigir,

renunciar direitos, alienar e hipotecar bens da Associação, sem prévia e expressa #
autorizaçãoda Assembléia geral. F

Art. 59: Os Associados não respondem pelas obrigações sociais.

Art. 60: Somente serão considerados quites, para todos os fins, os sócios que

efetuarem o pagamento da anuidade SOMAGO-FEBRASGO no prazo marcado

pela tesouraria.

Art. 61: Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria em

exercício" ad referendum"da Assembléia Geral.
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Art. 62. O presente estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, por decisão

de dois terços dos presentes à assembléia geral, especialmente convocada para

tal fim, na podendo ela deliberar , em primeira convocação, sema a maiori

absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocaçõesseguintes,

entrandoem vigor na data do seu registro em cartório.

Art. 63: A Diretoria a ser eleita para posse em janeiro de 2007 terá mandato de um

ano, para que os mandatos das Diretorias da SOMAGO e da FEBRASGO passem

a ser coincidentes, a partir de 2008.

o presente Estatuto, com as modificações estabelecidas composto por 63

(sessenta e três) artigos, foi aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária,

realizada na cidade de Cuiabá/MTno dia seis de maio de 2005.

Cuiabá, 06 de maio de 2005.

ZU~~brnl

Presidente da SOMAGO
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