SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

Estatuto Social da
Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica
Capítulo I
Da Constituição, Sede, Duração e Finalidades
Art. 1º: A Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica – SOBOPE, fundada em 13 de maio de
1981, com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Borges Lagoa
1080, conjunto 1006, CEP: 04038-002, Vila Clementino, São Paulo – SP é uma associação sem
fins econômicos e sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, de
prazo indeterminado, que se rege pelo Código Civil e legislação aplicável e pelo presente
Estatuto Social.
Parágrafo Único: A SOBOPE observará o seguinte:
a) Em nenhuma hipótese distribuirá qualquer parcela de seu patrimônio e de suas rendas, a
qualquer título, seja para quem for;
b) Aplicará integralmente no Brasil os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
c) Não remunerará ou oferecerá qualquer vantagem ou benefício aos seus gestores e
dirigentes;
d) Fará uso de escrituração contábil e fiscal em livros revestidos da devida formalidade para
comprovar a exatidão de suas receitas e despesas de acordo com a técnica e legislação
aplicável.
Art. 2º - A SOBOPE tem por finalidades:
I - reunir todos os interessados em fomentar o progresso, o aperfeiçoamento e a difusão da
cancerologia infanto-juvenil;
II - estimular os estudos e as investigações clínicas e experimentais que visem ao progresso
no tratamento das enfermidades malignas da criança e do adolescente;
III - propor o ensino de oncologia pediátrica em nível de graduação médica e programa de
residência em pediatria;
IV - propor normas de conduta nas diversas neoplasias da criança e do adolescente,
objetivando seu tratamento integral e uniforme.
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V - estabelecer normas para o treinamento pós-graduado dentro do campo de
especialidade;
VI - elaborar normas de ensino continuado que visem ao constante aperfeiçoamento de seus
membros;
VII - organizar a cada dois anos um congresso nacional;
VIII - auxiliar na elaboração, coleta e análise de dados de protocolos multi-institucionais,
nacionais e internacionais.
IX - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação
das organizações de que trata esta Lei;
X - promoção do voluntariado;
XI - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às
atividades mencionadas neste artigo.
Art. 3.º No desenvolvimento de suas atividades, a SOBOPE observará os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não
fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.
Parágrafo único. A SOBOPE se dedica às suas atividades execução direta de projetos,
programas ou planos de ações, por meio da doação de recursos físicos, humanos e
financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins
lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins.
Capítulo II
Dos Associados
Art. 4º: São associados todos aqueles que, pessoas físicas, sem impedimentos legais e que
preencham os requisitos respectivos, forem admitidos, na forma estabelecida por este
Estatuto Social, e que se mantenham em dia com as suas obrigações sociais, nas seguintes
categorias:
I - associados fundadores: aqueles que assinaram a ata de fundação da SOBOPE;
II - associados titulares plenos: os médicos com título de especialista em cancerologia e/ou
hematologia;

Rua Borges Lagoa, 1080 – Cj 1006
04038-002 – Vila Clementino – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5052-8662
Site: www.sobope.org.br

CNPJ: 46.828.406/0001-68
Inscrição Estadual Isenta
E-mail: sobope@sobope.org.br

2

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

III - associados titulares: os médicos com formação em oncologia e/ou hematologia
pediátrica, que não possuam o título de especialista em cancerologia e/ou hematologia;
IV - associados adjuntos: os médicos de outras especialidades e outros profissionais, ligados
diretamente à oncologia pediátrica;
V - associados honorários: as pessoas físicas, médicos ou não, que tenham contribuído de
maneira inconteste para o progresso da oncologia pediátrica brasileira.
VI – associados juniores: alunos da graduação de medicina e demais áreas envolvidas no
tratamento multidisciplinar do paciente pediátrico oncológico.
Parágrafo único: Os associados fundadores possuem os mesmos direitos dos associados
titulares plenos.
Art. 5º - São deveres dos associados:
I - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social;
II - cumprir e respeitar as decisões da Assembléia Geral;
III - defender os interesses e patrimônio da SOBOPE;
IV - pagar pontualmente as contribuições e anuidades associativas.
Parágrafo Único: Os associados honorários estão dispensados do pagamento das
contribuições e anuidades associativas.
Art. 6º - São direitos dos associados:
§ 1º - Para efeito de exercício do direito de voto na Assembleia Geral e a candidatura a cargo
da diretoria é necessário estar o associado adimplente com as contribuições associativas.
"§ 2º - O associado poderá manifestar o voto por correspondência, telegrama ou mensagem
eletrônica (e-mail).
a) Havendo votação por correio, fax ou e-mail, a ata final da reunião com os votos recebidos
por esses meios será encaminhada a todos diretores, por correio ou e-mail, no máximo 30
(trinta) dias úteis após a realização da reunião de que trata o item anterior.
b) Após o envio da convocação com os itens da reunião, serão aceitos votos e opiniões de
diretores que, por motivos de força maior, não puderem comparecer, por escrito, com firma
reconhecida e que cheguem ao local da reunião antes do seu início.
§ 3º - Os associados adimplentes com direito a voto nas assembleias, poderão em caso de
ausência emitir procuração, desde que o faça por escrito e com a firma reconhecida,
nomeando outro associado como seu procurador para manifestar o voto em Assembleia
Geral, sendo que cada associado presente poderá representar nas assembleias apenas um
associado não presente.
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Art. 7º: Os associados não respondem, nem de forma subsidiária, pelas obrigações da
SOBOPE.
Art. 8º: Os associados serão admitidos mediante apresentação assinada por dois associados,
com manifestação de interesse do candidato e indicação da categoria a que irá pertencer,
em documento próprio, e aprovação da Diretoria.
Parágrafo Único: As admissões deverão ser após aprovação da Diretoria, comunicadas por email a todos os associados e, havendo impugnação, serão levadas à Assembleia Geral
Ordinária, devendo, neste caso, serem referendadas por aquele órgão, por maioria simples.
Art. 9º: É direito dos associados, de qualquer categoria, demitir-se, quando assim pretender,
protocolando junto a secretaria da SOBOPE seu pedido, o qual não poderá ser negado pela
Diretoria
Art. 10º: Constituem motivos para a exclusão do associado:
I - grave descumprimento do presente Estatuto Social e das decisões da Assembleia Geral;
II - deixar de pagar pelo menos duas anuidades consecutivas;
III - prática atentatória aos interesses e ao bom nome da SOBOPE, assim como prática de
injúria, calúnia ou difamação contra seus dirigentes e demais associados.
Parágrafo Único: A perda da qualidade de associado será determinada pela Diretoria,
garantido o direito prévio de defesa, cabendo recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, com
efeito suspensivo, à Assembleia Geral, que deliberará a respeito, por maioria simples.
Art. 11º: Nenhum associado será impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido
legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma prevista na lei ou no presente
Estatuto Social.
Capítulo III
Dos órgãos sociais
Art. 12º - São órgãos sociais:
I - a Assembleia Geral;
II - a Diretoria;
III - o Conselho Consultivo;
IV - o Conselho Fiscal
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Capítulo IV
Da Assembleia Geral
Art. 13º - A Assembleia Geral, órgão supremo da SOBOPE, será constituída por todos os
associados e suas deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos dos associados
adimplentes.
Art. 14º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, a cada ano.
Art. 15º - Compete à Assembleia Geral Ordinária, privativamente, deliberar sobre:
I - apreciação do relatório da Diretoria e aprovação, por maioria simples dos presentes das
contas apresentadas;
II - eleição dos membros da Diretoria, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal;
III - conhecimento e ratificação das admissões de novos associados;
IV - escolha da sede e da data de abertura do congresso nacional seguinte;
V - outros assuntos fixados a critério da Diretoria.
Parágrafo Único: O edital de convocação deverá ser publicado com antecedência mínima de
quinze dias.
Art. 16º - A Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que convocada pela
Diretoria ou por solicitação de pelo menos um quinto dos associados com direito a voto e
em dia com suas obrigações.
Art. 17º - Compete à Assembleia Geral Extraordinária, privativamente, deliberar sobre:
I - destituição dos membros da Diretoria, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal;
II - alteração do presente Estatuto Social;
III - dissolução da SOBOPE e destinação do seu patrimônio.
Parágrafo 1º - Para as deliberações de que trata este artigo é exigido o voto concorde de
dois terços dos presentes à assembleia especialmente convocada para esse fim, não
podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a presença da maioria absoluta dos
associados com direito a voto ou com menos de um terço nas convocações seguintes.
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Paragrafo 2º - O edital de convocação deverá ser publicado com antecedência mínima de
quinze dias, salvo quando convocada por solicitação de pelo menos um quinto dos
associados com direito a voto, hipótese em que o edital deverá ser publicado com
antecedência mínima de sessenta dias.
Art. 18º - A instituição adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes, a
coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em
decorrência da participação nos processos decisórios.
Capítulo V Da Diretoria
Art. 19º A Diretoria, com mandato de dois anos, será composta de sete membros:
Presidente, Primeiro Vice-Presidente, Segundo Vice-Presidente, Primeiro Secretário,
Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro e Segundo Tesoureiro. O mandato iniciar-se-á no
dia primeiro de janeiro do ano seguinte em que for feita a eleição.
Parágrafo 1º - Só poderão exercer cargos na Diretoria os associados com direito a voto, que
tenham sido admitidos há pelo menos um ano.
Parágrafo 2º - Pelo menos dois membros da Diretoria devem residir no estado sede da
SOBOPE.
Parágrafo 3º - Os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Primeiro Secretário são privativos
dos associados titulares plenos.
Art. 20º – A Diretoria será eleita pela Assembleia Geral Ordinária, observada, quanto ao
voto, a restrição contida na parte final do art. 4º do presente Estatuto Social, não podendo,
ainda, votar os associados que tenham sido admitidos há menos de um ano, devendo a
forma de votação ser escolhida pela maioria dos presentes à Assembleia Geral.
Art. 21º – As chapas concorrentes deverão ser inscritas com antecedência mínima de três
meses da data de abertura do congresso nacional.
Art. 22º - Compete a Diretoria:
I – a direção executiva da SOBOPE, cumprindo e fazendo cumprir o presente Estatuto Social
e executando e fazendo executar as decisões da Assembléia Geral;
II – designar comissões especiais para estudos de assuntos científicos;
III – organizar a programação científica;
Rua Borges Lagoa, 1080 – Cj 1006
04038-002 – Vila Clementino – São Paulo – SP
Telefone: (11) 5052-8662
Site: www.sobope.org.br

CNPJ: 46.828.406/0001-68
Inscrição Estadual Isenta
E-mail: sobope@sobope.org.br

6

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

IV – receber, analisar e aprovar, sob referendo da Assembleia Geral, os pedidos de inscrição
de novos associados;
V – publicar periodicamente um boletim informativo;
VI – representar a SOBOPE ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, por meio da pessoa
de seu presidente;
VII – participar de modo ativo na organização do congresso, junto com a comissão local;
VIII – gerenciar a central informatizada de dados.
Parágrafo 1º: As atribuições da Diretoria serão exercidas sem qualquer tipo de
remuneração.
Parágrafo 2º: Compete ao Presidente:
I – representar a SOBOPE, passiva ou ativamente, em juízo ou fora dele;
II – convocar e presidir as reuniões da Diretoria e as Assembleias Gerais;
III – contratar e dispensar pessoal necessário ao funcionamento da SOBOPE;
IV – autorizar despesas até o limite estabelecido pela Diretoria;
V – autorizar os pagamentos e assinar os cheques, ordens de pagamento, duplicatas e outros
títulos que representem obrigações financeiras da associação, podendo inclusive delegar
esta função, na forma do Parágrafo 8º deste artigo;
VI – assinar as carteiras de associados e títulos honoríficos.
Parágrafo 3º: Compete ao Vice Presidente colaborar com o Presidente no exercício de suas
funções, substituí-lo, no seu impedimento, em todas as suas funções e competências e
participar das reuniões da Diretoria.
Parágrafo 4º: Compete ao Primeiro Secretário:
I – superintender os serviços administrativos da associação, mantendo-os em dia;
II – participar das reuniões da Diretoria, lavrando as respectivas atas;
III – redigir e assinar os avisos, convocações e correspondências da associação.
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Parágrafo 5º. Compete ao Segundo Secretario colaborar com o Primeiro Secretário no
exercício de suas funções, substituí-lo, no seu impedimento, em todas as suas funções e
competências e participar das reuniões da Diretoria;
Parágrafo 6º. Compete ao Primeiro Tesoureiro:
I – superintender a gestão financeira da associação, promovendo a arrecadação e a
escrituração da receita e da despesa;
II – participar das reuniões de Diretoria, apresentando a situação financeira da associação
através dos respectivos balancetes;
III – organizar, anualmente, o balanço patrimonial e financeiro da associação com a
demonstração da receita e da despesa para aprovação da Assembleia Geral, com parecer do
Conselho Fiscal.
Parágrafo 7º: Compete ao Segundo Tesoureiro colaborar com o Primeiro Tesoureiro no
exercício de suas funções, substituí-lo, no seu impedimento, em todas as suas funções e
competências e participar das reuniões de Diretoria.
Parágrafo 8º: Quanto aos assuntos financeiros, compete ao Presidente, ou a outro membro
da Diretoria a qual ele delegar essa atribuição, assinar os cheques, ordens de pagamento e
transferência de valores, sempre em conjunto com um integrante do corpo administrativo
da SOBOPE, indicado pelo Presidente.
Capítulo VI
Do Conselho Consultivo
Art. 23º - O Conselho Consultivo será constituído por cinco personalidades, integrantes do
corpo de associados, devendo seus nomes estar previamente indicados pela chapa
concorrente à Diretoria, quando da sua inscrição, sendo eleitos automaticamente com os
membros da chapa vitoriosa.
Art. 24º - Compete ao Conselho Consultivo assessorar técnica e cientificamente a Diretoria.
Parágrafo Único: O mandato dos membros do Conselho Consultivo terá a mesma duração
do mandato da Diretoria, com a qual foram eleitos, e suas atribuições não serão
remuneradas.
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Capítulo VII
Do Conselho Fiscal
Art. 25º - O Conselho Fiscal será constituído por três membros titulares e três suplentes,
eleitos entre os integrantes do corpo de associados, que preencham os mesmos requisitos
exigidos para o exercício de cargos da Diretoria.
Art. 26º - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária, para
um mandato de dois anos, aplicando-se à sua eleição as mesmas regras para a eleição da
Diretoria.
Art. 27º – Aos membros do Conselho Fiscal, além de outras atribuições determinadas em lei,
incumbem, individual ou conjuntamente, os deveres seguintes:
I - examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e papéis da SOBOPE e o estado da caixa,
devendo os administradores prestar-lhes as informações solicitadas;
II - lavrar no livro de atas e pareceres do conselho fiscal o resultado dos exames referidos no
inciso I deste artigo;
III - exarar no mesmo livro e apresentar à Assembléia anual dos sócios parecer sobre as
atividades sociais do exercício em que servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o
de resultado econômico;
IV - denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à
SOBOPE;
V - convocar a assembleia dos sócios se a diretoria retardar por mais de trinta dias a sua
convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes;
VI - praticar, durante o período da liquidação da sociedade, os atos a que se refere este
artigo, tendo em vista as disposições especiais reguladoras da liquidação.
Capítulo VIII Do Patrimônio Social
Art. 28º - O patrimônio social é constituído pelas anuidades pagas por seus membros e por
todos os bens que venha a possuir através de rendas, doações, legados, subvenções e
quaisquer outras formas permitidas por lei.
Art. 29º - No caso de dissolução da Instituição, o respectivo patrimônio líquido será
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 9.790/99,
preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.
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Art. 30º - Na hipótese da Instituição obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída
pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante
o período em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente apurado e transferido a
outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma Lei, preferencialmente que tenha o
mesmo objetivo social.
Capítulo IX
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 31º - A prestação de contas da Instituição observará as seguintes normas:
I – os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
II – a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório
de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas
de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer
cidadão;
III – a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso,
da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme previsto em
regulamento;
IV – a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será
feita, conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.
a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de
Contabilidade;
b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao
relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as
certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para
exame de qualquer cidadão;
c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da
aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em
regulamento;
d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina
o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.
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Capítulo X Disposições Finais
Art. 32º - O Exercício fiscal se encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando deverão
ser elaboradas as demonstrações financeiras da SOBOPE, de conformidade com as
disposições legais.
Art. 33º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, ouvido o Conselho Consultivo,
observando-se a lei, a doutrina, a jurisprudência e os usos e costumes aplicáveis à espécie.
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