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APRESENTAÇÃO 

 

  A Comissão de Normas, uma dentre as nove Comissões Permanentes previstas nos 

artigos 36 e 37 do Estatuto da SBGG, visa prestar assessoramento à Diretoria no que 

concerne à observância dos dispositivos estatutários, promovendo um desdobramento 

prático, que também orientará a conduta ética do associado.  

Ao longo de sua trajetória, a SBGG tem se pautado pela contemporaneidade das 

questões que envolvem o envelhecimento. Para tal, é necessário definir novos 

procedimentos para a adequação à nova realidade.  

Vivemos nos últimos dez anos um momento peculiar, que se diferencia dos demais 

pela interação entre o objetivo perseguido pelas gestões atuais de tornar a Sociedade mais 

moderna, mais ágil, mais profissional.  

Iniciando esta década, adquirimos a sede na cidade do Rio de Janeiro (2002), o que 

permitiu fixar os atos e a gestão administrativa, dando maior organicidade à Sociedade, a 

qual foi trocada em 2012 por outra mais ampla, moderna e melhor localizada. Publicamos o 

Tratado de Geriatria e Gerontologia (2002 e 2006), indubitavelmente uma contribuição 

científica ímpar ao estudo, ao conhecimento e à compreensão do envelhecimento; sediamos 

um Congresso Mundial (2005), com competência e qualidade técnico-científica no tratamento 

e abordagem da temática proposta; promovemos a adequação estatutária à nova legislação 

vigente no País e as necessidades internas (2004 e 2012); editamos uma Revista (2008); 

criamos um site (2002–2004); contratamos assessorias especializadas para gestar as 

demandas jurídico-financeiras (2007); constituímos um corpo de funcionários administrativos, 

liderados por uma Diretora Executiva (2009); abrimos espaço de comunicação e 

relacionamento com entidades de classe, o que tem permitido a explicitação e defesa da 

especialidade da Geriatria e da Gerontologia (2003), enfim, estamos finalizando uma década 

que não somente propiciou a concretização de aspirações e sonhos, esses tidos como 
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fundamentais para o fortalecimento da Sociedade e de seus associados, mas especialmente 

permitiu vislumbrar todo o seu potencial de crescimento futuro.  

Neste sentido, com o intuito de, em primeiro lugar, cumprir a competência a si 

delegada, e em seguida, resgatar e consolidar parte das vivências e experiências que dão 

conta das formas mais adequadas de gestão, a Comissão propôs o Manual Operacional de 

Procedimentos – MOP, que tem por objetivos:  

1. Regulamentar os artigos constantes do Estatuto da SBGG, quando estes não forem 

claros ou suficientemente disciplinados, e  

  2. Criar e/ou estabelecer procedimentos inexistentes ou omissos a partir do Estatuto.  

 O Manual Operacional de Procedimentos foi aplicado na gestão 2012-2014 e revisto 

para contemplar as questões que ainda suscitaram questionamentos.  

 

 

 

 

  

Comissão de Normas                                                          Diretoria 2016 - 2018 
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SEÇÃO I 

Da Diretoria 

 

A SBGG será dirigida por uma Diretoria, eleita em Assembleia Geral, cuja 

constituição, competências e atribuições dos cargos, estão dispostas nos artigos 17, 18, 19, 

21e 23 a 33 do Estatuto.  

A Diretoria eleita terá a centralização dos seus atos administrativos na sede do Rio de 

Janeiro e deverá comunicar nos 30 dias iniciais do mandato os nomes dos integrantes da 

nova gestão para as instituições públicas e privadas com as quais tem vínculo, 

principalmente a IAGG e seus Comitês, órgãos ministeriais e entidades de classes.  

Ainda, disciplina este Manual, que os integrantes da Diretoria ficam impedidos de 

participar do Concurso de Título de Especialista em Geriatria e em Gerontologia ou de 

qualquer outra atividade que gere conflito de interesse, enquanto no exercício do cargo.  

1.1 Processo Eleitoral  

Respeitadas as peculiaridades, aplicam-se os mesmos procedimentos para as Seções 

Estaduais.  

Os procedimentos relativos à convocação do processo eleitoral estão determinados no 

artigo 19 do Estatuto, especialmente o § 1º o qual determina que o registro das chapas seja 

feito com um mínimo de 60 dias de antecedência ao pleito e também no artigo 20.   

Entretanto, recomenda-se que os nomes propostos para integrar as chapas sejam 

submetidos à Secretaria Geral 03 (três) meses antes das eleições para a avaliação da 

regularidade da candidatura.  

Só poderá candidatar-se e manter-se no cargo, o associado efetivo, quite, titulado 

para os cargos que tiverem essa exigência e em dia com o seu Conselho Profissional.  

Além disso, todos os médicos integrantes da chapa precisam estar em dia com a 

Associação Médica Brasileira.  

Os cargos da Gerontologia obedecerão à distribuição determinada nos artigos 16 § 



7 

 

único e 18 do Estatuto e no Regimento do Departamento de Gerontologia.  

Na ocasião do envio da chapa, o candidato a Presidente sugerirá a cidade do próximo 

Congresso Brasileiro, podendo realizá-lo em seu Estado, desde que este não tenha sediado 

os últimos três Congressos. 

Os candidatos a presidência deverão comparecer a reunião do Conselho Consultivo 

Pleno que realizar-se-á no Congresso Brasileiro e apresentar, sucintamente, seu programa 

de gestão. 

 

1.2 Rotina da Transição  

A Diretoria anterior deverá prover para a Diretoria empossada, recursos financeiros 

para atender às demandas da SBGG até a transferência da titularidade das contas.  

No interstício entre a eleição da Diretoria e a posse oficial, os atos administrativos, 

financeiros, jurídicos e outros, relacionados aos parceiros, funcionários, prestadores de 

serviços, etc. deverão ser conduzidos de comum acordo entre Presidente, Secretário e 

Tesoureiro, cujos mandatos findam e os futuros, sob a liderança e coordenação dos 

primeiros. 

1.3 Rotina da Posse  

O mandato do Presidente eleito terá início no dia 1º de julho e recomenda-se que a 

cerimônia de posse seja realizada até o dia 10 deste mês na cidade do Rio de Janeiro, foro 

jurídico e administrativo da SBGG.  

Os procedimentos jurídico-administrativos (assinatura eletrônica, cópia da identidade, 

CRM, CPF, ou seja, a documentação autenticada em cartório para a transferência de 

mandato dos cargos de Presidente, Secretário e Tesoureiro) deverão ser realizados, em 

tempo hábil, antes da cerimônia de posse, a fim de agilizar providências necessárias, 

inclusive para futuras correspondências.  

A ata de posse deverá estar pronta no dia da posse, quando será assinada pelo 

Presidente e pelo Secretário Geral em exercício.  
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No ato da posse, deverão estar presentes: Presidente, 2º Vice-Presidente, Secretário 

Geral e Tesoureiro da diretoria anterior e da eleita, ou em caso de impossibilidade, os seus 

representantes legais por força do Estatuto.  

 1.4 Rotina das Reuniões  

1.4.1 A Diretoria realizará reunião presencial obrigatória uma vez ao ano e para estas 

reuniões, serão convocados os seguintes membros: Presidente, 1º e 2º Vice-Presidentes, 

Secretários Geral e Geral Adjunto, Tesoureiro, Diretor de Defesa Profissional e Ética, Diretor 

Científico e os três membros eleitos do Conselho Consultivo, Presidente e 2º Vice-Presidente 

anteriores, Presidente e 2º Vice-Presidente futuros (quando houver).  

Poderão ser convidados representantes de Comissões Permanentes e Temporárias, 

bem como outras pessoas, de acordo com a necessidade e a critério da Diretoria.  

A Diretoria Nacional reunir-se-á anualmente com as Diretorias das Seções Estaduais. 

Essas reuniões poderão ser realizadas precedendo os Congressos Brasileiros e Regionais, 

convocadas com pelo menos 60 dias de antecedência. 

Nesses encontros, tanto a SBGG Nacional quanto as Seções Estaduais se farão 

representar pelos Presidentes e 2º Vice-presidentes. Fica sob a responsabilidade da Seção 

Estadual as despesas para a participação dos demais integrantes da diretoria como Diretores 

Científicos, Secretários e Tesoureiros. 

O transporte e diárias dos membros da Diretoria Nacional, equivalentes aos dias da 

reunião, caberão à SBGG Nacional. No caso de evento regional ter interesse em algum dos 

integrantes da reunião como palestrante, caberá ao evento se responsabilizar pelas outras 

diárias.  

Para os participantes das Seções Estaduais, nas reuniões realizadas nos Congressos 

Regionais e Brasileiro, a SBGG Nacional custeará o transporte aéreo, ficando as diárias em 

hotel e alimentação no período, assim como o deslocamento aeroporto-reunião-aeroporto, de 

responsabilidade da seccional representada.  

No caso de não comparecimento às reuniões convocadas deverá haver ressarcimento 
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pessoal. Isto implica que após a emissão da passagem aérea é de responsabilidade do 

associado as despesas referentes ao cancelamento. 

A infraestrutura, espaço e equipamentos para a realização das reuniões da Diretoria 

com as Seccionais serão de responsabilidade da SBGG Nacional.  

1.5 Reunião Anual  

A convocação para a reunião anual da Diretoria será feita pelo Secretário Geral, por 

mensagem eletrônica contendo a pauta e local da reunião, com no mínimo 30 dias de 

antecedência.  

A reunião será coordenada pelo Presidente e secretariada pelo Secretário Geral, ou 

por seus substitutos legais e coadjuvada pelo Diretor Executivo.  

O quórum mínimo será de oito membros. As decisões serão por maioria simples dos 

votos (½ +1). A ata da reunião será redigida pelo Secretário Geral, ou por seu substituto legal 

e enviada a todos participantes por e-mail para aprovação.  

Os custos de logística serão de total responsabilidade da SBGG Nacional.  

1.6 Reunião não presencial  

Segue a mesma orientação da reunião anual presencial, sendo que a convocação 

será feita por e-mail, com a senha de acesso, com no mínimo quinze dias de antecedência.  

1.7 Rotina Financeira e Fiscal  

O pagamento dos encargos financeiros, fiscais e de manutenção das sedes da SBGG 

será centralizado na sede administrativa no Rio de Janeiro.  A Diretoria e Tesouraria deverão 

estar sempre atentas para os pagamentos que não são mensais, como por exemplo:  

. Domínio do site;  

. Registro anual do site;  

. Marcas e patentes: renovação de 10 em 10 anos dos registros do nome da SBGG N° 

processo 827418043 www.inpi.gov.br  
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. Marcas e patentes da Revista da SBGG;  

. IAGG (anual);  

. Manutenção e hospedagem do site da SBGG;  

Serão feitas planilhas dos gastos mensais pelas sedes administrativa e executiva, de 

acordo com os extratos bancários (entradas e saídas), para controle interno do Secretário 

Tesoureiro e da Assessoria Contábil, que servirão de base para os relatórios financeiros nas 

reuniões do Conselho Consultivo Pleno e para os associados durante as Assembleias.  

As planilhas dos gastos mensais deverão ser confeccionadas pela secretária 

financeira contemplando informações em separado das sedes administrativa e executiva, da 

Revista, de cada assessoria (contábil, jurídica e informática) e de dados bancários.  

Deverão ser feitas também, planilhas separadas com os gastos realizados por:  

. Comissões de Título de Especialista em Geriatria e em Gerontologia;  

. Representações oficiais da Diretoria, dentro e fora do Brasil;  

. Reuniões do Conselho Consultivo Pleno;  

. Reuniões do Departamento de Gerontologia;  

. Comissões Permanentes;  

. Reuniões não- presenciais (audioconferências);  

. Reuniões da Diretoria;  

. Reuniões da Diretoria com as diretorias das Seções Estaduais; e  

. Convocação para Assembleia Geral.  

 Nas despesas de custeio para representações e reuniões que impliquem em 

reembolso a Secretaria da SBGG deverá informar o associado sobre possibilidade de 

ressarcimento nos casos e formas previstos na Seção III deste Manual. 

A contabilidade geral será feita, de preferência, por uma Assessoria Contábil com sede na 

cidade do Rio de Janeiro para facilitar registro dos livros contábeis e trocas do titular na Receita 

Federal.  
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Ressalta-se a importância de que os contratos de todos os tipos, mesmo os de 

parcerias, sejam encaminhados para apreciação, análise e emissão de parecer da 

assessoria jurídica, para ser deliberado pelos membros da diretoria conforme artigo 26 – 

alínea a do Estatuto. 

 

SEÇÃO II 

Do Departamento de Gerontologia 

 

O Departamento de Gerontologia nacional é disciplinado em regimento próprio, 

previsto no Estatuto - artigo 16 § único, e lhe cabe direcionar orientações e procedimentos às 

Seções Estaduais, para garantir e facilitar seu funcionamento. 

As alterações no Regimento do Departamento de Gerontologia deverão ser 

referendadas pelo Conselho Consultivo Pleno.  

Nas Seções Estaduais, o Departamento, composto pelo 2º Vice-Presidente, Secretário 

Adjunto e por membro da Gerontologia no Conselho Consultivo e pelos ex-Presidentes do 

Departamento, elaborará seu respectivo Regimento.  

No que se refere ao artigo 4º – § 7º, 8º, 9º e 10 do Regimento da Gerontologia, o 

Departamento nas Seccionais tem a responsabilidade de se inserir na Rede Estadual de Atenção ao 

Idoso, buscando ocupar espaço de representação e parceria com organizações governamentais - 

OGs, organizações não governamentais - ONGs, Associações e Conselhos de Especialidade, 

Setoriais e de Direitos, empresas privadas e outros, tanto para a execução de ações quanto 

para o fomento de recursos.  

Para o ressarcimento das despesas previstas no artigo 5º do Regimento, adotar-se-ão 

as mesmas condições descritas na Seção II deste Manual. Cabe ainda ao Departamento de 

Gerontologia, respeitada a sua esfera de atuação, nacional ou estadual, a observância dos 

procedimentos dispostos nas Seções deste Manual.  
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SEÇÃO III 

Das Representações Oficiais 

 

Neste capítulo, são disciplinados os critérios e a forma pelas quais a SBGG 

determinará a sua representação oficial e custeará despesas realizadas por seus integrantes 

no desempenho de atribuições estatutárias ou de quaisquer atividades de interesse da 

entidade, sempre norteadas pelo artigo 3º do Estatuto, que determina as finalidades 

fundamentais da SBGG.  

Esses procedimentos aplicam-se aos integrantes da Diretoria, do Conselho Consultivo 

Pleno, das Comissões Permanentes e Temporárias, bem como de qualquer associado 

delegado para desempenhar atividade de representação.  

A representação da SBGG no Conselho da IAGG (council members) e em seus 

Comitês (diretorias) definida como objetivo fundamental no artigo 3 - alínea “g” de seu 

Estatuto se dará de acordo com o número de associados quites informados anualmente à 

IAGG, conforme as regras estabelecidas por esta entidade e por seus Comitês. A SBGG terá 

uma representação mínima de duas (2) pessoas, sendo os candidatos naturais o Presidente 

e o Presidente do Departamento de Gerontologia, no exercício dos cargos.  

Quando a representação declarada a IAGG, for superior a dois (02) membros, o 

terceiro council member deverá ser escolhido dentre os ex-presidentes da Sociedade, 

indicado pelo presidente e referendado pelo Conselho Consultivo Pleno. No caso de um dos 

council member da SBGG ocupar um cargo de diretoria no COMLAT, cujo mandato é de 4 

anos, o mesmo deverá ser mantido até o final do seu mandato. 

É recomendável que os conselheiros tenham o domínio da língua inglesa.  

A representação na IAGG/COMLAT, assim como em outros organismos 

internacionais, será assegurada inclusive financeiramente, pela Diretoria de acordo com os 

seus interesses e com as atividades e convocação do órgão.  

As representações da SBGG em comissões científicas, executivas ou em eventos 

nacionais e internacionais, bem como respectiva ajuda de custo, serão definidas, em reunião, 
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pela Diretoria, sendo que esta deverá nortear-se pelo artigo 3º do Estatuto que determina os 

objetivos fundamentais da SBGG.  

 Integrantes da Diretoria, do Conselho Consultivo Pleno, das Comissões Permanentes 

e Temporárias, bem como qualquer associado, desde que delegados, podem desempenhar 

atividade de representação e serem custeados para tal no desempenho de atribuições 

estatutárias. 

SEÇÃO IV 

Do Conselho Consultivo Pleno 

 

            No artigo 34, o Estatuto dispõe que o Conselho Consultivo Pleno reunir-se-á pelo menos 

uma vez por ano, antecedendo a realização da Assembleia Geral Ordinária.  

  No entanto, em cumprimento as suas competências estatutárias, o Conselho 

Consultivo Pleno deverá estar presente a todas as Assembleias da SBGG, ordinárias e 

extraordinárias. 

  Por ocasião da realização de Assembleia durante um Congresso, a convocação 

para reunião do Conselho deverá ser para o início da manhã. 

Também fica recomendado à Comissão Organizadora do Evento, atentar para que os 

Conselheiros não sejam incluídos na programação no período destinado a reunião do Conselho 

Consultivo Pleno. 

  Essas convocações, que geram, minimamente, despesas de transporte aéreo e 

hospedagem, são custeadas pela Sociedade. 

  A trajetória da Sociedade tem mostrado que a cada dois (2) anos, pelo menos 

dois novos integrantes são agregados ao Conselho Consultivo, o que torna extremamente 

onerosa a garantia da participação de todos os membros. 

  Neste sentido, a reunião do Conselho Consultivo Pleno de 27 de outubro de 2017, 

que antecedeu a Assembleia Geral Ordinária de mesma data, deliberou que, para as reuniões 

ordinárias, serão convocados os membros do Conselho Consultivo que compuseram as 5 
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(cinco) Diretorias anteriores. Estes 10 (dez) membros do Conselho Consultivo terão suas 

despesas de transporte e hospedagem custeadas pela SBGG.  Os demais membros terão seus 

direitos de participação assegurados, sem ônus para a Sociedade. 

  No entanto, quando tratar-se de questões de ordem estatutária, todos os 

membros do Conselho Consultivo Pleno deverão ser convocados e custeados pela SBGG, na 

forma acima. 

 

SEÇÃO V 

Das Comissões 

 

As Comissões Permanentes, descritas e normatizadas pelo Estatuto nos artigos 36 e 

37 e seus parágrafos, são:  

1. Científica  

2. Normas  

3. Defesa Profissional e de Ética  

4. Título de Especialista em Geriatria  

5. Título de Especialista em Gerontologia  

6. Cuidados Paliativos  

7. Publicações  

8. Informática  

9. Comunicação.  

Os membros das Comissões cumprem mandatos de dois anos, renováveis por igual 

período. Excetuam-se desta regra as Comissões que possuem regimento próprio.  

Todas as Comissões, sejam elas permanentes ou temporárias/especiais, devem 

manter pelo menos 50% dos seus componentes nas mudanças de gestão, respeitado o que 

disciplinam os seus regimentos próprios.  

As Comissões reunir-se-ão sempre que necessário, por convocação de seu 
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Presidente, com aprovação da Diretoria. A reunião poderá ser presencial ou mediante 

qualquer meio eletrônico.  

 

SEÇÃO VI 

Do Relacionamento com as Seções Estaduais 

 

A SBGG é uma confederação de Seções Estaduais, as quais são entidades 

representativas, com Diretoria eleita pelos associados do Estado a que pertencem, com 

Estatuto próprio em consonância com o da Nacional.  

Para aqueles Estados que não apresentam as condições mínimas exigidas para a 

constituição de uma Seção Estadual, especialmente por terem pequeno número de 

associados Geriatras e Gerontólogos titulados, propõe-se a criação de Grupo de 

Representação Estadual.  

O Grupo de Representação deverá ser constituído por, pelo menos, três (03) 

associados adimplentes, sendo um deles médico. Além dessa exigência, um dos associados 

terá o título de especialista em Geriatria ou em Gerontologia e deverá ser formalmente o elo 

de ligação com a Diretoria. A atuação do Grupo de Representação não poderá exceder um 

período de dois (02) anos.  

O Grupo de Representação, não terá autonomia para desenvolver quaisquer 

atividades sem a devida submissão à Diretoria, cabendo-lhe a função de estimular, fomentar 

e coordenar ações que congreguem os profissionais em torno dos temas da Geriatria e da 

Gerontologia.  

O relacionamento com as Seções Estaduais é coordenado pelo Secretário Geral, com 

o apoio da Secretária Administrativa e Financeira, com o intuito de estreitar laços, orientar, 

promover a Sociedade nos diversos Estados, facilitar e intermediar a parceria entre os 

Estados, assegurar o crescimento da Geriatria e da Gerontologia no país e fazer observar as 

normas estatutárias.  

A SBGG reunir-se-á a cada dois anos, pelo menos uma vez em cada uma das regiões 
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(Norte-Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), no dia anterior a um dos Congressos 

regionais. Além disso, no dia que precede o Congresso Brasileiro, reunir-se-á com todas as 

Seções Estaduais. Destas reuniões também poderão participar os Coordenadores dos 

Grupos de Representação, sem direito a voto.  

Para essas reuniões, a SBGG Nacional se responsabilizará por custear o transporte 

aéreo aos representantes estaduais, ficando as despesas de hospedagem, alimentação e 

deslocamento interno, a cargo das Seções Estaduais.  

6.1 Processo Eleitoral das Seções Estaduais  

Realizado de acordo com o Estatuto da Seção Estadual, em consonância com o da 

SBGG Nacional (Ver Seção I deste documento).  

Ressalta-se que os associados médicos para serem eleitos, deverão estar quites com a 

Associação Médica de seu Estado e submeter à chapa a sua aprovação. 

6.2  Obrigações das Seções Estaduais  

 Eleger sua Diretoria;  

 Submeter a chapa à Nacional com três meses de antecedência da data da eleição, 

para aprovação e legitimação dos nomes;  

 Certificar a condição de associado efetivo e adimplente em relação a todos os 

membros da chapa, assim como assegurar que os candidatos médicos estejam em 

dia com a contribuição à Associação Médica estadual;  

 Observar as diretrizes e normas para que o repasse financeiro dos percentuais das 

anuidades não seja suspenso;  

 Apresentar à Diretoria, até 1º de março, o planejamento anual de suas atividades;  

 Apresentar à Diretoria, até 1º de março do ano subsequente, relatório anual das 

atividades realizadas;  

 Obedecer ao calendário de eventos da Nacional;  
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 Incluir como item na Ata de Posse o compromisso da nova gestão estadual com o 

Estatuto e o MOP.  

 

SEÇÃO VII 

Dos Grupos de Interesse 

 

São grupos de profissionais interessados em temas específicos da Geriatria e da 

Gerontologia, dedicados a organizar e orientar os estudos sobre esses temas, propagando o 

conhecimento gerado e traçando diretrizes.  

Para se cadastrar um Grupo de Interesse é preciso que a iniciativa seja de associado, 

titulado e quites. A proposta deverá ser apresentada à Diretoria Científica, que autorizará a 

criação do grupo, com um número mínimo de dez (10) participantes, sendo três (03) 

Coordenadores de diferentes regiões do País. Estes Coordenadores devem ser associados 

titulados.  

Os Coordenadores poderão ser renovados ou mantidos, na dependência de seu 

interesse, desempenho e da existência de novos candidatos habilitados pelos critérios acima 

referidos. Deverão apresentar relatório de suas atividades, até o mês de novembro de cada 

ano justificando a continuidade, ou não, destas atividades.  

Poderão participar dos Grupos de Interesse associados não titulados e, mesmo, não 

associados, desde que sejam profissionais de notório saber no tema e convidados por 

membros associados, submetidos à aprovação da Diretoria Científica.  

Cada Grupo de Interesse terá duração de três (03) anos, sendo que a cada ano um 

dos Coordenadores ocupará a função de Coordenador-Presidente.  

Os Grupos de Interesse desempenharão as seguintes funções:  

a) Trocar informações científicas e análise sobre pesquisas de tópicos específicos na área do 

envelhecimento, da geriatria e da gerontologia;  

b) Promover discussões por intermédio de Fóruns on line, em espaços específicos no site da 
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SBGG ou presenciais nos eventos da SBGG;  

c) Colaborar com a elaboração de produtos científicos, tais como consensos, 

recomendações, diretrizes, posicionamentos, por solicitação do Diretor Cientifico e 

dependendo da aprovação da Diretoria;  

d) Estimular a formulação de projetos de pesquisa multicêntrica;  

e) Organizar cursos de Educação Continuada, Simpósios e demais atividades científicas em 

eventos da SBGG ou de Sociedades parceiras.  

 

SEÇÃO VIII 

Dos Eventos 

 

Todos os eventos promovidos pela SBGG terão um Presidente, Comissão 

Organizadora ou Científica e conta bancária própria.  

Para compor a Comissão Científica ou participar de mesas e conferências, os 

convidados, a exceção de membros de outras especialidades, deverão ser associados 

titulados e quites com a tesouraria.  

O Presidente da SBGG e/ou o Presidente do Congresso, bem como o Diretor 

Científico, não deverão integrar mesas nos simpósios satélites, na qualidade de expositores.  

O local a ser contratado para a realização de Eventos deverá possuir condições de 

infraestrutura e de logística adequadas para o porte do Evento.  

Os eventos serão classificados nas categorias a seguir descritas:  

 Nível 1: Congresso Brasileiro.  

 Nível 2: Congressos regionais ou estaduais (em azul).  

  Nível 3: Jornadas estaduais (em laranja).  

 Nível 4: Outros Eventos.  
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As secções estaduais deverão apresentar seus cronogramas de eventos, segundo 

calendário a seguir, inclusive com datas confirmadas na reunião das seccionais com a 

nacional. As dificuldades de execução deverão ser negociadas entre as seccionais ou, 

em instância final, submetidas ao Conselho Consultivo Pleno. 

O não cumprimento, pelas Secções Estaduais, dos eventos em meses estabelecidos no 

calendário abaixo, implicará em sanções financeiras que incidirão sobre o repasse das 

anuidades, na seguinte proporção:  

 uma (01) vez – 10 SM;  

 duas (02) vezes - 20 SM;  

  três (03) vezes – 30 SM.  

 

 

 

 

                                           CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

ANOS ÍMPARES - CONGRESSOS 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

   SP ES  Norte 
Nordeste 

Sul 
Brasileiro 

MG Centro 
Oeste 

RJ   

 

ANOS PARES – CBGG e JORNADAS 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

  Jorn. 

PR 

  CBGG Jorn. 

RS 

 Jorn. 

GO 

Jorn. 

DF 
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A - Congresso Brasileiro  

O Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia – CBGG, que acontece a cada 

dois (02) anos, sempre no mês de maio, é o evento máximo da SBGG. Para ele deverão 

convergir todos os esforços de participação dos associados e das Seções Estaduais, tanto 

que nos anos pares de sua realização, não serão aceitos eventos agendados entre os meses 

de abril e junho.  

A Diretoria, logo em seguida à sua posse, deve envidar esforços para constituir a 

Comissão Científica, a qual caberá reunir a produção e atualização científica desenvolvida no 

período nas diferentes regiões do país.  

Na abertura do CBGG, a bandeira da SBGG deverá ser colocada ao lado das 

bandeiras do Brasil e do Estado promotor do evento. Na seção de abertura é fundamental 

que o cerimonial mencione todas as autoridades presentes, especialmente, as que 

compõem a hierarquia da SBGG como IAGG e COMLAT, assim como as que possuem 

interface direta com a SBGG. 

O CBGG, assim como os demais eventos, deverá ser registrado na SBGG com, pelo 

menos, três (3) meses de antecedência. No caso da Geriatria, além deste é necessário o seu 

registro na Comissão Nacional de Acreditação (CNA).  

Para viabilização do evento, deverão ser disponibilizados, pela Diretoria em exercício, 

recursos financeiros para a contratação do local escolhido.  

A Comissão Executiva do CBGG deverá ser composta por integrantes das Seções 

Estaduais, como forma de garantir representatividade nacional.  

Após cada Congresso Brasileiro, deverá ser enviado todo o material de divulgação, 

fotográfico, malas diretas, programas, anais e outros para a sede administrativa no Rio. Este 

procedimento e o material são importantíssimos para fazer cadastramento e subsidiar a 

busca de patrocínios e financiamentos junto aos órgãos federais como CNPQ e Ministérios, 

ou entidades como AMB, CFM e outros.  
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B- Congressos Regionais  

Para os Congressos Regionais, a Comissão Científica ou Organizadora será 

composta pelo Presidente, 2º Vice-Presidente, Tesoureiro e Diretor Científico do Estado sede 

e por um Gerontólogo e um Geriatra de cada um dos demais Estados, de modo a garantir a 

representatividade regional.  

De acordo com o Estatuto, no artigo 47, as Seções Estaduais deverão informar ao 

Secretário Geral, com antecedência de seis (6) meses, a realização de Congressos.  

Essa antecedência se justifica porque, mesmo ocorrendo em meses pré-agendados, 

os Eventos não poderão ser realizados com intervalo inferior a três (3) semanas entre si, 

fazendo-se necessária a averiguação prévia dos eventos no mês anterior e no mês posterior.  

 C - Jornadas  

As Jornadas, quando realizadas em anos pares, não poderão ser nos meses de abril, 

maio e junho.  

De preferência, as Jornadas deverão ser realizadas em meados do mês escolhido, 

para garantir um intervalo de três (3) semanas entre uma e outra.  

Só será aceito agendamento de duas (02) Jornadas no mesmo mês, quando estas 

não se realizarem no âmbito da mesma Regional.  

De acordo com o artigo 47 do Estatuto, as Seções Estaduais deverão informar ao 

Secretário Geral, com prévio aviso de seis (06) meses, a realização das Jornadas.  

 D - Outros Eventos  

Recomenda-se que eventos como os ocorridos no interior dos Estados, eventos locais 

temáticos ou interestaduais não coincidam com outros do calendário.  

Para outras situações relacionadas aos Eventos, deverá ser observado, no que 

couber, o disposto nas Seções anteriores.  
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SEÇÃO IX 

Do Apoio aos Eventos 

 

A SBGG não apoiará eventos promovidos por áreas/especialidades não reconhecidas 

pelo Conselho Federal de Medicina e outros Conselhos de Profissionais.  

Para a garantia de apoio aos demais eventos, deverão ser observados os critérios 

abaixo:  

a) Participação de associados titulados da SBGG na Comissão Científica e/ou Comissão 

Organizadora, nos eventos de Sociedades parceiras;  

b) Eventos de órgãos nos quais temos representação: CFM, AMB, Conselho Nacional ou 

Estadual do Idoso, dentre outros;  

c) Integrante da Diretoria da SBGG ou associado titulado na realização do evento;  

d) Solicitar o programa do evento, contendo os respectivos palestrantes;  

e) Colocar a marca da SBGG no material de divulgação e do participante;  

f) Valor de inscrição diferenciado para associados da SBGG;  

g) Divulgação dos eventos no site da SBGG, juntamente com os promovidos pela própria e 

suas Seccionais, bem como os da IAGG e os Congressos Nacionais das Sociedades ou 

Associações integrantes do COMLAT e CARIBE.  

Em se tratando de evento realizado em âmbito estadual, o apoio será solicitado à 

Seção Estadual.  

SEÇÃO X 

Das Parcerias Institucionais 

 

O Diretor Executivo, sob a supervisão do Presidente da Sociedade, é a pessoa 

responsável pela interface com os parceiros institucionais (atuais e potenciais), cabendo-lhe 

calcular “pacotes” de patrocínio, captar anúncios para a Revista e o Boletim e recursos para 

as aulas de Educação Continuada, elaborar propostas, minutas de contratos, folders, etc.  
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As regras da ANVISA deverão ser observadas e obedecidas em todas as peças 

publicitárias.  

No segundo ano consecutivo de contrato de parceria, o parceiro institucional tem 

direito a um desconto de 20% no valor do aporte, como prêmio de fidelização.  

 

SEÇÃO XI 

Do Diretor Executivo e das Secretárias 

 

O Diretor Executivo, sob a supervisão do Presidente, é profissional contratado com a 

responsabilidade da interface com as parcerias institucionais.  

Cabe também a ele, administrar e coordenar o funcionamento e desenvolvimento das 

atividades afetas às funcionárias que respondem como Secretárias e são as que seguem:  

a) Secretária do Associado – dá suporte ao Fale Conosco, presta atendimento aos 

associados e suas necessidades, exerce o controle do sistema e geração e baixa dos 

boletos de pagamento das anuidades, efetua negociações com os associados inadimplentes, 

promove a atualização dos dados cadastrais, de pesquisas e de estatísticas, e fornece 

suporte ao programa de vistorias.  

b) Secretária Administrativa – apoia a Secretária Geral na interface com as Seções Estaduais 

e com outras entidades, organiza as atas, os relatórios, manuais e demais documentação, 

fornece suporte às provas de Título, ao cadastramento dos Cursos, aos processos eleitorais 

e as reuniões do Conselho Consultivo Pleno.  

c) Secretária Financeira – controla encargos e movimentação bancária, promove interface 

com as Seções Estaduais devido a transferência de valores oriundos do percentual das 

anuidades, redige ofícios, prepara a logística para as reuniões (deslocamento e 

hospedagem).  
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SEÇÃO XII 

Da Memória 

 

A trajetória de uma instituição é importante de ser preservada e isto se dá através de 

documentos.  

A memória da SBGG conterá o arquivo de documentação visual, sonora e escrita dos 

Congressos e demais eventos promovidos pela Sociedade, solenidades de posse e 

atividades oficiais e sociais.  

Este arquivo deverá ser organizado sob a orientação de um bibliotecário e/ou demais 

profissionais ligados ao tema memória.  

Para tanto, é necessário que a Diretoria e as Diretorias das Seções Estaduais 

forneçam o conteúdo através da documentação a seguir relacionada:  

a) Ata e documentos da fundação;  

b) Estatutos da Diretoria Nacional e das Seções Estaduais;  

c) Registros das chapas, ata da eleição e da posse de cada diretoria;  

d) Relatórios referentes a cada diretoria e suas Comissões;  

e) Atas das Assembleias Geral, da Nacional e das Seções Estaduais;  

f) Documentos de todos os processos instituídos pela SBGG conforme previsto no Estatuto;  

g) Relatórios, correspondências e comunicações entre a SBGG Nacional e as Seções 

Estaduais, a IAGG e seus Comitês, as instituições governamentais, as acadêmicas e as 

entidades de classe;  

h) Contratos assinados pela SBGG;  

i) Documentação judicial;  

j) Documentação relativa aos funcionários;  

l) Arquivos de imagens de solenidades de posse, de homenagens e outras solenidades 
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oficiais;  

m) Cartazes, folhetos, programas, fotos, vídeos de todos os eventos da SBGG e de suas 

Seccionais, assim como boletins informativos;  

n) Registros dos Concursos de Concessão de Título como atas, banco de dados dos 

candidatos inscritos, lista de aprovados, notas e formato das provas;  

o) Levantamento patrimonial da SBGG Nacional (bens móveis e imóveis).  

 Em se tratando de Congressos, especialmente o Brasileiro, os documentos e 

materiais produzidos deverão ser encaminhados para a Secretaria Geral da Nacional até 

sessenta (60) dias após a realização do evento.  

 

SEÇÃO XIII 

Da comprovação de despesas 

 

 

Sempre que as despesas forem custeadas mediante reembolso, o representante 

deverá preencher o formulário “Relatório de Despesas” (Anexo 1) e instruí-lo com todos os 

comprovantes das despesas indicadas;  

Os comprovantes de despesas deverão possuir valor fiscal em território nacional;  

O Relatório de Despesas instruído com os comprovantes deverá ser entregue a 

SBGG no prazo máximo de um mês da realização da despesa. Será, então, providenciado o 

reembolso ao representante no prazo de 30 dias a contar do envio do relatório, através de 

depósito em conta-corrente bancária de titularidade do representante, a ser por este 

indicada;  

Não serão custeadas despesas, de qualquer natureza, relativas à acompanhante do 

representante;  

A Tesouraria poderá solicitar ao representante, esclarecimentos escritos ou verbais 

acerca das atividades associativas, de qualquer despesa constante do Relatório de 
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Despesas. Concluindo pela improcedência de determinada despesa com as atividades 

associativas, a Diretoria poderá recusar o reembolso solicitado pelo representante;  

A inobservância, pelo representante, de qualquer regra prevista nessas normas 

implicará no não reembolso da despesa incorrida, ainda que pertinente às atividades 

associativas;  

Nenhuma outra espécie de despesa, não prevista nessas normas, será reembolsada 

pela SBGG;  

O reembolso de despesas incorridas em moeda estrangeira será realizado em moeda 

nacional, mediante conversão, pelo índice divulgado pelo Banco Central do Brasil, relativo ao 

dia da véspera da data do reembolso. Caso a despesa tenha sido realizada com cartão de 

crédito internacional, será utilizada a taxa de conversão constante da respectiva fatura que 

deverá ser anexada pelo usuário ao Relatório de Despesas.  

13.1 Alimentação  

Despesas com alimentação serão custeadas mediante reembolso;  

  O reembolso será limitado a ¼ de salário mínimo em território nacional e US$100.00 

diários no exterior. O reembolso será feito de acordo com a quantidade de refeições 

necessárias para o período na qual o solicitante permanecer a serviço da sociedade. Não é 

necessário apresentação de notas fiscais de despesas com refeições. Valores não 

consumidos em um dia não se acumularão para os dias seguintes;  

Não serão reembolsadas despesas com bebidas alcoólicas.  

13.2  Inscrição em Eventos  

Despesas com inscrição em eventos serão custeadas diretamente pela SBGG. 

Somente em casos especiais e mediante prévia autorização escrita da Diretoria, a inscrição 

poderá ser feita pelo participante e custeada pela Sociedade mediante reembolso;  

Os eventos e as pessoas que deles participarão representando a Sociedade serão 

definidos pela Diretoria da SBGG.  
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13.3 Deslocamento Terrestre  

Despesas com deslocamento terrestre serão custeadas pela SBGG mediante 

reembolso;  

O representante deverá dar preferência a táxis de categoria comum cadastrados, com 

ar-condicionado. Os táxis de categoria especial somente serão utilizados em condições 

especiais por motivo relevante. Apresentar o recibo devidamente preenchido.  

Despesas com veículo particular (próprio ou alugado) dependerá de análise prévia 

pela Diretoria e será somente em condições excepcionais. Se autorizado o uso de veículo 

particular, o reembolso será feito pelo valor correspondente ao custo das passagens áreas 

para o percurso estabelecido. A comprovação será feita por nota fiscal em nome da 

Sociedade, constando endereço, CNPJ e descrição do serviço prestado.  

A SBGG não se responsabilizará pelos custos de multas e/ou de danos ao veículo.  

13.4 Deslocamento Aéreo  

Passagens aéreas serão adquiridas diretamente pela SBGG em nome do 

representante. A Secretaria fará o levantamento de 3 voos nas condições acima optando 

pelos menores valores desde que atendam às necessidades do representante da SBGG no 

que diz respeito a disponibilidade de horário para viagem e a necessidade de desempenho 

da atividade associativa. 

Será adquirida uma passagem aérea de ida e volta, em classe econômica, de 

companhia aérea de primeira linha a escolha da SBGG, preferencialmente sem escalas.  

Caso, uma vez adquirida a passagem, o representante desejar alterar o plano de voo, 

as despesas adicionais decorrentes não serão reembolsadas.  

Havendo relevante razão de ordem prática que o justifique, e mediante prévia 

autorização escrita da SBGG, a passagem aérea poderá ser adquirida pelo representante e 

reembolsada posteriormente. 

13.5 Hospedagem  

Envio da solicitação para a tesouraria, informando o período de hospedagem. A 

secretaria financeira solicita orçamentos a agencia de viagens, escolhe o orçamento mais 
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adequado e encaminha para aprovação do tesoureiro. Após aprovação a secretaria autoriza 

a reserva de Hotel e encaminha o voucher ao solicitante. Qualquer alteração no voucher já 

emitido será de responsabilidade do solicitante.  

É de inteira responsabilidade do solicitante as despesas financeiras decorrentes de 

alterações no período e modalidade da hospedagem feita pela sociedade sem qualquer 

intermediação da sociedade na transação em questão. 

Essas despesas com hospedagem serão custeadas diretamente pela SBGG em nome 

do representante. Havendo relevante razão de ordem prática que o justifique, e mediante 

prévia autorização escrita da Sociedade, a hospedagem poderá ser contratada pelo usuário 

e custeada pela SBGG mediante reembolso.  

 A hospedagem será contratada em hotel não inferior ao de categoria quatro estrelas, 

em apartamento standard.  

 Diárias excedentes ao tempo estritamente necessário ao desempenho da atividade 

associativa não serão custeadas pela SBGG.  

 Incluem-se como despesas de hospedagem os gastos extras incorridos pelo usuário 

no hotel, tais como alimentação, telefone, internet e consumo de frigobar: água, sucos, 

refrigerantes, à exceção de bebidas alcoólicas. Os gastos com alimentação e frigobar 

serão computados para aferição do limite diário estipulado para alimentação no item 

13.1. 

 Utilização de serviços estéticos, de ginástica, musculação, massagens, compras em 

lojas do hotel etc., não serão cobertas pela Sociedade.  

 Qualquer situação não adequada às regras acima será obrigatoriamente submetida à 

análise e aprovação prévia do tesoureiro da sociedade.  

13.6 Locomoção (taxi)  

Apresentar recibo de taxi devidamente preenchido para fins de reembolso. 

13.7 Telefonia:  

Encaminhar fotocópia da conta telefônica com ligações a serviço da Sociedade, 

devidamente identificados.  
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13.8 Locação de salas e equipamentos para reuniões administrativas  

O responsável pela organização enviará informações sobre os itens necessários para 

a Tesouraria que fará os orçamentos e negociações para a locação. Os orçamentos serão 

submetidos à aprovação da tesouraria. Após aprovação serão solicitados os contratos 

adequados a cada tipo de transação. 

13.9  Participação em Eventos Científicos Internacionais  

A SBGG custeará a participação do seu representante ou dos representantes por ela 

indicados, em até dois congressos científicos internacionais anuais. Casos especiais serão 

analisados pela Diretoria, devendo a decisão ser tomada com base em critérios de 

relevância.  

Caso a SBGG receba, por cortesia da entidade organizadora do evento ou da 

iniciativa privada, recursos integrais ou parciais para a participação em qualquer evento 

internacional, estes serão utilizados para custeio da participação do representante.  

Aos eventos objeto desta seção, aplicam-se todas as demais regras já previstas 

anteriormente.  
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SEÇÃO XIV 

Das Disposições Finais 

 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor.  

Estes procedimentos poderão ser alterados ou revogados, a qualquer tempo, pelo 

Conselho Diretor.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – Relatório de Despesas  

 

Representante: _____________________________________________________  

 

Data do Evento: ____/_____/_____  

 

Nome do Evento: ________________________________________ ___________ 

 

Meio de transporte gerador da despesa: (  ) aéreo (  ) terrestre  

 

Nome do Hotel: ____________________________________________________  
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Data Descrição da despesa Nº 

documento 

fiscal 

Valor (R$) 

    

    

    

 Total 

 

Dados Bancários do Usuário para Reembolso:  

Banco: ___________Agência: _________Conta-Corrente: _____________  




