
 

   
 

REGIMENTO DOS COMITÊS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

CAPÍTULO I 

Dos Comitês Permanentes 

Art. 1. O Conselho Administrativo terá 5 (cinco) comitês permanentes, cada um 

composto por 3 (três) membros titulares, escolhidos pelo pleno do Conselho 

Administrativo da SBC, os quais submeter-se-ão a este Regimento. 

 

CAPÍTULO II 

Objetivos e Missão dos Comitês Permanentes 

Art. 2o. Os Comitês Permanentes terão as denominações e atribuições 

previstas no artigo 6.5 do Estatuto Social. 

§1o. Sem prejuízo das atribuições do órgão Pleno e além daquelas já previstas 

no Estatuto Social, os comitês terão as seguintes competências regimentais: 

I - Comitê Científico:  

a) interlocução do Conselho Administrativo com o Conselho Deliberativo das 

Diretrizes e Normatizações Científicas da SBC (“CONDIR”), a Comissão 

Julgadora do Título de Especialista em Cardiologia ("CJTEC“) e o Conselho 

Editorial dos Periódicos;  

b) coordenação e supervisão dos trabalhos de cunho científico ou relativos à 

educação médica continuada, tais como a Universidade do Coração, o 

Procardiol, os Webinários, entre outros. 

II - Comitê de Pesquisa e Inovação: interlocução do Conselho Administrativo 

com a Comissão de Pesquisa em Cardiologia (“COMPEQ”); 

III - Comitê de Relações Internacionais: coordenação e supervisão, a priori e 

sem prejuízo das atribuições do Pleno, dos trabalhos de comunicação da SBC, 

tais como revisão de releases, informativos, orientações de respostas à 

imprensa, intermediação de entrevistas solicitadas por rádios, jornais e 

televisões, entre outros.; 

IV - Comitê de Departamentos: interlocução do Conselho Administrativo com 

as Seções, Sociedades Estaduais, Distritais ou Regionais; 

V - Comitê de Qualidade Assistencial:  



 

   
 

a) coordenação e supervisão dos trabalhos de Relações Governamentais, 

Compliance e Transparência; 

b) coordenação e supervisão dos trabalhos dos Centros de Treinamento 

promovidos pela SBC;  

 

§2o. O exercício dos trabalhos de interlocução do Conselho Administrativo com 

outros órgãos estatutários por parte de quaisquer comitês terá por objetivo 

auxiliá-los no cumprimento de seus respectivos regimentos internos e no bom 

e regular andamento de seus trabalhos sem, contudo, implicar intervenção em 

suas respectivas atribuições estatutárias. 

 

CAPÍTULO III 

Da Composição e Coordenação dos Comitês Permanentes 

Art. 3. Cada Comitê será composto por 3 (três) membros titulares, um dos quais 

obrigatoriamente um membro do Conselho Administrativo, a quem competirá 

a sua coordenação. 

Parágrafo único. Havendo 2 (dois) ou mais membros do Conselho 

Administrativo na composição, o coordenador do respectivo comitê será 

escolhido por votação aberta de seus próprios membros e, havendo empate, 

considerar-se-á eleito o candidato com maior tempo total de contribuição 

associativa para a SBC. 

 

Art. 4. Os Comitês são compostos por: 

I – Coordenadoria; 

II - Colegiado; 

III – Assessorias Técnicas, que poderão se organizar sob a forma de grupos de 

trabalho; e 

IV – Comissões. 

Parágrafo único: O Coordenador do Comitê poderá instituir comissões e 

assessorias técnicas, sob a forma individual ou como grupo de trabalho, para a 

realização de estudos ou o desenvolvimento de projetos específicos, sem 

mandato fixo, as quais serão encerradas assim que finalizados os objetivos de 

sua instituição. 



 

   
 

 

Art. 5º. Os membros dos Comitês serão escolhidos pelo pleno do Conselho 

Administrativo, devendo os membros não integrantes deste órgão preencher 

os seguintes critérios: 

(i) ter, pelo menos, 10 (dez) anos de filiação à SBC; 

(ii) deter título de especialista em cardiologia concedido pela AMB/SBC, 

título de especialista em cirurgia cardiovascular concedido pela AMB/SBCCV ou 

título de especialista em pediatria concedido pela AMB/SBP com área de 

atuação em cardiologia pediátrica;  

(iii) estar adimplente para com suas contribuições associativas perante a 

SBC. 

Parágrafo único. O preenchimento desses requisitos será observado, sempre 

que possível, em relação às assessorias técnicas, sendo permitido 

excepcionalmente a nomeação de assessor que não os cumpra quando houver 

necessidade imperiosa que o justifique, assim reconhecido pelo pleno do 

Conselho Administrativo. 

Parágrafo único. É vedada a cumulação simultânea de cargos em dois comitês 

permanentes por qualquer associado. 

 

Art. 6º. Os mandatos dos membros dos comitês, bem assim o de seus 

coordenadores, terão validade de 1 (um) ano, permitida uma única reeleição 

para o mesmo cargo dentro deste mesmo órgão, consecutiva ou alternada, 

independente se sua ocupação se dê como como membro do Conselho 

Administrativo ou como convidado. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Competências dos Comitês Permanentes 

Art. 7. Os Comitês são órgãos auxiliares do Conselho Administrativo, devendo 

atuar no âmbito de suas respectivas pertinências temáticas, possuído caráter 

consultivo. 

Parágrafo único. As discussões dentro dos comitês serão objeto de votação 

entre os seus membros, cujo resultado será encaminhado à apreciação do 

pleno do Conselho Administrativo. 



 

   
 

 

CAPÍTULO V 

Das Atribuições do Coordenador dos Comitês Permanentes 

Art. 8. O Coordenador dos respectivos Comitês terá a atribuição de dirigir os 

trabalhos, zelar pelo seu bom e regular funcionamento, nomear e destituir 

assessorias técnicas e submeter ao pleno da SBC aqueles encaminhamentos 

que tiverem sido aprovados pela maioria de seus membros, ainda que tenha 

sido voto vencido. 

 

CAPÍTULO VI 

Dos Deveres dos Membros dos Comitês 

Art. 9. É dever de todo membro de Comitês, além daqueles previstos no 

Estatuto Social:  

I - Comparecer às reuniões dos Comitês previamente preparado para discutir e 

deliberar sobre as matérias objeto da ordem do dia, tendo examinado os 

documentos postos à disposição;  

II – Dedicar às suas funções o tempo e a atenção necessários;  

III – Ser diligente e participar, salvo em caso de impedimento por motivo grave, 

de todas as reuniões do Comitê a que fizer parte;  

IV – Participar das discussões e votações, solicitando a análise dos documentos 

relevantes que considere necessários, durante as discussões e antes da 

votação;  

V - Manter sigilo sobre toda e qualquer informação da Sociedade a que tiver 

acesso em razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento 

sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria, utilizando-a somente para 

o exercício de suas funções de membro do Comitê, sob pena de responder pelo 

ato que contribuir para sua indevida divulgação;  

VI - Declarar, previamente à deliberação, que tem interesse particular ou 

conflitante com o da Sociedade quanto à determinada matéria submetida à sua 

apreciação, abstendo-se de sua discussão e voto;  

VII – Votar por escrito ou oralmente, ou, se preferir, registrar desacordos ou 

reservas quando aplicável;  



 

   
 

VIII - Promover efetividade e transparência na interação dos membros do com 

os demais órgãos estatutários da Sociedade; 

IX - Zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa pela 

Sociedade;  

 

CAPÍTULO VIII 

Do Funcionamento 

SUBSEÇÃO I 

Das Reuniões dos Comitês 

Art. 10. As reuniões dos Comitês serão realizadas sem formalidades, podendo 

haver a lavratura de ata, a critério do Coordenador. 

§1º. As reuniões serão definidas em comum acordo entre os seus membros ou, 

não havendo consenso, definidas pelo Coordenador e comunicadas com 5 

(cinco) dias de antecedência. 

§2º. As reuniões do comitês serão realizadas com periodicidade mínima 

mensal, devendo o cronograma ser definido pelo Coordenador, após ouvir os 

demais membros, na 1ª. sessão de cada ano, contempladas todas as datas até 

o mês de dezembro. 

   

Art. 11. A participação dos membros dos Comitês nas reuniões pode se dar por 

videoconferência ou outro meio idôneo que possa assegurar a sua participação 

efetiva e a autenticidade do seu voto, que deverá ser enviado por meio 

eletrônico e posteriormente registrado na respectiva ata, se houver. 

 

Art. 12. As assessorias técnicas convidadas poderão participar das reuniões dos 

Comitês, tendo direito de manifestação sem, contudo, votar em relação aos 

encaminhamentos. 

 

 

SUBSEÇÃO V 

Das Atas de Reunião 

Art. 13. Havendo definição do Coordenador pela redação de atas, essas serão 

elaboradas de forma sucinta e informarão apenas o local e a data de sua 



 

   
 

realização, nome dos membros e demais participantes e convidados, a ordem 

do dia, o resumo dos temas e as deliberações tomadas. 

Parágrafo Único. A justificativa da ausência de membro em Reunião 

previamente comunicada deverá ser consignada em Ata, se houver. 

 

 

CAPÍTULO IX 

Da Vacância 

Art. 14 - A vacância definitiva de um cargo de membro do Comitê pode dar-se 

por destituição, renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez, perda 

do mandato ou outras hipóteses previstas em Lei.  

§1º. - O membro que deixar de participar de 02 (duas) reuniões ordinárias 

consecutivas, sem motivo justificado ou licença concedida pelo Coordenador, 

ensejará a solicitação de sua destituição definitiva a próxima reunião do 

Conselho Administrativo imediatamente subsequente à vacância. 

§2º. - Ocorrendo vacância definitiva de qualquer dos cargos do Comitê, um 

novo membro será eleito, observadas os requisitos estatutários e deste 

regimento.  

 

CAPÍTULO X 

Dos Comitês Extraordinários 

Art. 15. É facultado ao pleno do Conselho Administrativo, por proposta de pelo menos 

2 (dois) membros, a instituição de comitês extraordinários, sempre que se entender 

necessários ou convenientes ao exercício das atividades sociais. 

§1o. O prazo de duração dos comitês extraordinários, que não poderá ser 

indeterminado, e o número de integrantes, que não poderá exceder o número de 5 

(cinco), serão definidos pelo Conselho Administrativo na própria reunião que deliberar 

pela sua instituição. 

§2o. Os comitês extraordinários serão obrigatoriamente coordenados por um membro 

que seja integrante do Conselho Administrativo, sendo que os demais escolhidos para 

a sua composição deverão observar os requisitos do Art. 5o. 



 

   
 

 

CAPÍTULO IX 

Das Disposições Gerais e Finais 

Art.16. - Cabe ao Conselho de Administração dirimir as dúvidas e os casos 

omissos, se existentes neste Regimento Interno, e promover as modificações 

que julgar pertinentes e necessárias, com o voto favorável da maioria dos seus 

membros.  

 

Art. 17. – Aplica-se a este Regimento, em caráter complementar, as normas 

internas aplicáveis ao Conselho Administrativo. 

 

Art. 18. Este Regimento Interno entra em vigor na data da sua aprovação pelo 

Conselho Administrativo. 

 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2022. 

 

 

 

 


