
 

REGIMENTO INTERNO DA SUPERINTENDÊNCIA 

 

CAPÍTULO I 

Da Superintendência 

Art. 1. A Superintendência é órgão estatutário da SBC, de função 

predominantemente executiva, composta pelo Superintendente 

que será o seu dirigente, e pelos seguintes Gerentes: 

I – Gerente Administrativo-Financeiro; 

II – Gerente Científico; 

III -  Gerente de Comunicação e Marketing; 

IV – Gerente de Eventos; 

V – Gerente de Departamentos, Projetos e Qualidade; 

VI – Gerente de Educação e Negócios; e 

VII – Gerente Institucional. 

Parágrafo único. A criação ou extinção de gerências é de 

competência privativa do Conselho Administrativo, por iniciativa 

própria ou a pedido do Superintendente, que será ouvido em 

qualquer caso. 

 

CAPÍTULO II 

Do Escopo de Atuação e Objetivos 

Art. 2.: São atribuições do Superintendente aquelas previstas no 

Art. 7.4 do Estatuto Social. 

 

Art. 3º. São atribuições dos Gerentes, exemplificativamente: 

I – Gerente Administrativo-Financeiro: Gerenciamento das 

atividades administrativas gerais, administração das sedes 

sociais, do estoque, gestão das atividades de RH e financeiras, 

bem como aquelas vinculadas ao setor de compras, TI e 

controladoria. 

II – Gerente Científico: Gerenciamento dos serviços de 

publicações de livros, registros e revistas científicas, controle da 



 

expedição de certificações relativas ao TEC e as áreas de atuação 

de competência da SBC, apoio na programação científica do CBC 

e organização de plataformas necessárias ao desenvolvimento das 

atividades educacionais. 

III -  Gerente de Comunicação e Marketing: Gestão do 

relacionamento com o associado, gerenciamento dos sistemas de 

comunicação tais como jornal e site da SBC, criação e 

desenvolvimento de artes, diagramação, gestão do estúdio, além 

de gestão de marketing, incluindo as redes sociais.  

IV – Gerente de Eventos: Organização e gerenciamento de 

projetos sociais e campanhas específicas, do Congresso Brasileiro 

de Cardiologia além de outros eventos científicos realizados pela 

SBC. 

V – Gerente de Departamentos, Projetos e Qualidade: Gestão da 

qualidade e manutenção de seu sistema de gestão, registro e 

controle de documentos em geral, além de suporte aos projetos 

da SBC, de seus Departamentos e de suas secretarias. 

VI – Gerente de Educação e Negócios: Gestão da Universidade do 

Coração, dos Cursos de EAD, de Pós Graduação e Cursos de 

Ressuscitação, bem como captação de recursos para fomento 

destes ou outros projetos educacionais da SBC. 

VII – Gerente Institucional: Apoio institucional da SBC em suas 

relações com o mercado em geral, com órgãos públicos, com suas 

sociedades estaduais ou regionais, bem como atividades de apoio 

ao Conselho Administrativo. 

Parágrafo Único. Sem prejuízo das atividades acima descritas, 

outras poderão ser designadas diretamente pelo Superintendente 

aos Gerentes, desde que observada a pertinência temática entre 

a nova atribuição e a gerência atribuída. 

Art. 4o. O cargo de Superintendente é de livre escolha do Conselho 

Administrativo, devendo ser obedecidos critérios técnicos assim 

reconhecidos pelo próprio órgão.  



 

 

Art. 5o. Os gerentes se subordinam ordinariamente ao 

Superintendente, auxiliando-o na execução de suas atribuições, 

exercendo aquelas que sejam típicas de suas funções, além de 

outras que lhes forem delegadas, devendo o seu recrutamento ou 

demissão serem chancelados pelo Conselho Administrativo. 

  

CAPÍTULO III 

Da Procuração 

Art. 6. Para fins de gerenciamento das atividades ordinárias da 

SBC, o Conselho Administrativo outorgará procuração ao 

Superintendente e a outro empregado da SBC, conferindo-lhe 

poderes para representar a SBC, desde que assinando em 

conjunto. 

§1º. A representação prevista neste dispositivo não exclui aquela 

prevista no Estatuto em que figurem como representantes o 

Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Administrativo. 

§2º. Independente de procuração, as gerências da SBC poderão 

ordenar despesas nos limites de suas respectivas alçadas, no 

forma do §3º. deste artigo 6º. 

§3º. A representação da SBC por parte da Superintendência se 

dará nos seguintes limites de alçada: 

 

TABELA DE EXEMPLO 

LUIZ FELIPE ENVIARÁ TABELA ATUALIZADA 

 



 

 

§4o. No cômputo dos valores de alçada, serão considerados os 

somatórios dos pagamentos feitos ao mesmo fornecedor dentro 

de um mesmo exercício financeiro, sempre que se tratar de 

fornecedor cujos pagamentos ocorram mensalmente ou de forma 

parcelada ou por contratações múltiplas. 

§5o. Havendo necessidade de consulta ao Conselho Administrativo 

pleno para autorização de pagamento que exceda os seus limites 

de alçada, o Superintendente poderá fazê-lo através de qualquer 

meio idôneo que registre o voto individual de cada membro, os 

quais deverão responder à consulta no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas contados da data de sua formulação, sob pena de 

se considerar autorizado em caso silêncio. 

§6o. Independente do limite de despesa, é facultado ao 

Superintendente consultar o Conselho Administrativo sempre que, 

a seu prudente arbítrio, considerar útil o compartilhamento da 

decisão. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Relações Entre a Superintendência e Demais Órgãos 

Estatutários 

Art. 7. A superintendência deverá observar, durante a execução 

das políticas e estratégias definidas pelo Conselho Administrativo, 

o orçamento aprovado para o exercício e as políticas de 

contratação de fornecedores, competindo-lhe: 

 

I – Organizar, propor e atualizar a política de contratação de 

fornecedores, submetendo-a à aprovação do Conselho 

Administrativo. 

II – Manter constantemente atualizado o cadastrado de 

fornecedores da SBC, estimulando o desenvolvimento dos 



 

mesmos de forma que atendam às demandas de fornecimento de 

serviços ou produtos à entidade; 

III – Comunicar aos Presidentes de Departamentos, com 

periodicidade mínima trimestral, a relação de fornecedores pré-

cadastrados junto à SBC; 

IV – Auxiliar e orientar quaisquer órgãos na elaboração de 

orçamento de seus eventos, os quais deverão ser 

obrigatoriamente apresentados antes do início de qualquer 

contratação; 

V – Fomentar o setor de compras à SBC de forma a disponibilizar 

a sua estrutura aos Departamentos que desejarem dele se valer 

na realização de seus eventos, o que deverá ser constantemente 

estimulado;  

V - Orientar quaisquer órgãos a respeito da política de gastos geral 

autorizada pelo Conselho Administrativo; 

VI – Oferecer apoio e treinamento aos Departamentos no que se 

refere ao cumprimento das políticas de contratação de 

fornecedores, estimulando-os a aderir aos processos  

VII - Fiscalizar e fazer cumprir o orçamento aprovado pelo 

Conselho Administrativo, bem como as políticas de contratação de 

fornecedores, por quaisquer órgãos da entidade; 

VIII – Assinar, dentro dos seus limites de alçada, a contratação 

de fornecedores, desde que constatado a obediência às políticas 

estabelecidas pelo Conselho Administrativo; 

IX - Aprovar, dentro dos seus limites de alçada, a realização de 

pagamentos aos fornecedores, sempre que verificada a prévia 

contratação e a obediência às políticas estabelecidas pelo 

Conselho Administrativo; 

X – Rejeitar, sempre de maneira fundamentada, a contratação de 

fornecedores ou o pagamento de despesas, sempre que constatar 

a violação das políticas fixadas pelo Conselho Administrativo, a 

violação de normas legais ou identificar relevante risco à SBC. 



 

§1o. Até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte 

e dois) o superintendente poderá, a seu critério e sob sua 

responsabilidade, flexibilizar as políticas fixadas pelo Conselho 

Administrativo para a contratação de fornecedores, sempre que 

considerar útil ou necessário à adaptação dos procedimentos 

institucionais e a sua harmonização na gestão dos Departamentos. 

§2o. São expressamente excluídas das atribuições do 

Superintendente a tomada de decisões que digam respeito ao 

conteúdo ou duração dos eventos, bem como a definição de 

palestrantes e outros elementos de natureza científica. 

§3o. Independente das políticas de contratação de fornecedores 

estabelecidas pelo Conselho Administrativo, as receitas, despesas 

e reservas dos Departamentos serão tratadas sempre de forma 

individualizada e serão destinadas para as atividades de seu 

próprio titular, vedada o remanejamento destas com quaisquer 

outros órgãos da SBC. 

 

CAPÍTULO V 

Dos Deveres do Superintendente e dos Gerentes 

Art. 8. É dever de todos os integrantes da Superintendência, além 

daqueles previstos no Estatuto Social:  

I - Comparecer às reuniões do Conselho Administrativo sempre 

que convocados, estando previamente preparados para discutir e 

deliberar sobre as matérias objeto da ordem do dia;  

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

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

motivo grave, durante a execução de toda e qualquer atribuição 

que lhe seja conferida, e, conforme o caso, de todas as reuniões 

dos Comitês a que for convocado;  

IV – Respeitar os Códigos de Ética e de Conduta da SBC, bem 

como quaisquer outros Regulamentos Gerais e Procedimentos 

Operacionais;  



 

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 executivas, sob pena de responder pelo ato que contribuir 

para sua indevida divulgação;  

VI - Zelar pela adoção das boas práticas de governança 

corporativa pela Sociedade;  

VII – Dedicar-se, com exclusividade, às atividades inerentes aos 

seus cargos, ressalvadas as hipóteses do Parágrafo Único do Art. 

8º. 

 

Parágrafo único. É permitido aos membros da Superintendência 

o exercício de atividades não remuneradas em entidades sem fins 

lucrativos, desde que inexistentes conflitos de interesses, bem 

como o exercício do magistério, limitado a 1 (um) vínculo 

simultâneo e desde que não haja incompatibilidade de horários. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Das Substituições 

Art. 9 – Durante as ausências por motivo de férias, saúde ou qualquer 

outro de natureza temporária não excedente a 30 (trinta) dias 

consecutivos, serão substituídos: 

I – Os gerentes, por algum outro empregado da SBC e que seja 

designado pelo Superintendente para o exercício temporário das 

funções. 

II – O Superintendente, pela pessoa designada pelo Conselho 

Administrativo, dentre os gerentes contratados da SBC. 

Parágrafo único- Ocorrendo vacância definitiva de qualquer dos cargos 

de da Superintendência, o Conselho Administrativo deliberará a melhor 



 

forma de substituição, ouvido o Superintendente quando a vacância se 

referir a quaisquer das gerências previstas nestes Regimento.  

  

CAPÍTULO VII 

Da Prestação de Contas 

Art. 10. Ressalvadas as hipóteses de solicitação específica, as 

prestações de contas por parte do Superintendente ocorrerão nas 

reuniões ordinárias do Conselho Administrativo e abrangerão: 

I – A demonstração de execução e acompanhamento do 

orçamento; 

II – O fluxo de caixa do período; 

III – As aplicações financeiras; 

IV – O resumo das atividades sociais. 

Parágrafo único. A prestação de contas aos membros do Conselho 

Fiscal será realizada em caráter isolado à prestação de contas 

promovida ao Conselho Administrativo. 

CAPÍTULO XII 

Das Disposições Gerais e Finais 

Art. 11. - 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. 12. – Este Regimento Interno se constitui em norma geral da 

Superintendência e prevalecerá sobre as normas específicas 

sempre que houver conflito, salvo se houver expressa previsão 

normativa em sentido contrário. 

 

Art. 13. Este Regimento Interno entra em vigor na data da sua 

aprovação pelo Conselho Administrativo. 
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