


 

 

 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE CLÍNICAS E CONSULTÓRI0S 

ORTOPÉDICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CAPÍTULO I -  DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE 

 

ARTIGO 1º -  A denominação de Associação de Clínicas e Consultórios Ortopédicos do Estado 

do Rio de Janeiro, ACCOERJ, fica constituída uma sociedade civil, autônoma, de caráter 

representativo, sem fins lucrativos, com sede a Rua Conde de Bonfim, 255 sala 202,Tijuca, Rio 

de Janeiro – CEP.: 20520-051, foro e Comarca do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. 

A área de ação, para efeito de admissão de associados, será circunscrita ao Estado do Rio de 

Janeiro. 

ARTIGO 2º - FINALIDADE 

a) Estimular e promover a união das clínicas e consultórios de ortopedia e traumatologia deste 

estado, com vistas a alcançar e manter os melhores padrões de serviço; 

b) Intervir junto a planos de saúde ou seguradoras, para solucionar pendências coletivas ou 

individuais de seus associados; 

c) Colaborar no estudo e solução de problemas de interesse da classe;  

d) Classificar, através de visitas e vistorias, as clínicas e consultórios, conforme seu grau de 

conforto, aparelhagem, localização, modernização e qualidade. 

e) Representar os associados junto as entidades públicas e privadas; 

Parágrafo único - É defeso `a ACCOERJ práticas de ordem política, religiosa ou qualquer 

outra estranha ao seu fim. 

ARTIGO 3º - A duração da ACCOERJ é por tempo indeterminado. 

 

                                                   CAPÍTULO II - DA CONSTITUIÇÃO 

ARTIGO 4º - Poderá ser associado da ACCOERJ: 

a) A pessoa jurídica que tenha como objeto social a execução de serviços médicos e/ ou 

hospitalares relacionados com a ortopedia, cujo responsável técnico seja inscrito no Conselho 



Regional de Medicina, e ainda, seja membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia ou tenha feito 

residência ou pós - graduação na especialidade. Legalmente capaz,  idôneo e que se conforme 

com o presente Estatuto. 

b) Pessoa física que preste atendimento em ortopedia e traumatologia, inscrita no Conselho 

Regional de Medicina, e ainda, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia ou que tenha feito 

residência ou pós - graduação em ortopedia , legalmente capaz, idôneo e que se conforme com o 

presente Estatuto. 

ARTIGO 5º - O número de associados é ilimitado. 

ARTIGO 6º - O candidato a associado da ACCOERJ deverá preencher proposta de admissão 

fornecida pela ACCOERJ, concordar com as normas deste estatuto e assiná-la, juntamente com 

um associado em pleno gozo de seus direitos, que o estará apresentando. 

ARTIGO 7º - Sendo aceita a proposta, o associado recém admitido adquire todos os direitos e 

assume os deveres e obrigações da lei, deste estatuto e das deliberações das assembléias. 

Se recusado a proposta do interessado, poderá este recorrer, uma única vez, sendo o recurso 

apreciado pela Assembléia Geral Ordinária da ACCOERJ. 

ARTIGO 8º - O associado tem o dever e obrigação de:  

a) Contribuir pontualmente com as mensalidades ou cotas extras aprovadas em assembléia; 

b) Cumprir fielmente as disposições do Estatuto, as decisões dos órgãos administrativos da 

ACCOERJ e as deliberações tomadas pelas Assembléias Gerais da ACCOERJ; 

c) Participar das Assembléias Gerais da ACCOERJ; 

d) Levar ao conhecimento da Diretoria e\ou aos Conselhos, a existência de qualquer 

irregularidade que atente contra o Estatuto; 

e) Tratar com urbanidade os dirigentes e associados; 

f) Acatar os membros da diretoria da ACCOERJ, quando no exercício de suas funções; 

g) Comunicar a diretoria a impossibilidade de exercer o cargo para o qual tenha sido eleito ou 

designado, bem como as mudanças de endereço da clínica ou consultório.  

ARTIGO 9º - O associado tem  direito a:  

a) Tomar parte das Assembléias Gerais, discutir e votar os assuntos tratados; 

b) Votar e ser votado, salvo as exceções previstas neste Estatuto; 

c) Propor a Diretoria ou as Assembléias Gerais medidas que julgar ser de interesse da 

ACCOERJ; 



d) Retirar-se da Associação quando lhe convier; mediante prévia comunicação, por escrito, à 

Diretoria. Desejando retornar à Associação, deverá proceder como se novo membro fosse; 

e) Utilizar-se dos serviços da ACCOERJ de acordo com o presente Estatuto;  

f) Integrar comissões que venham a ser criadas;  

Parágrafo único: O voto será pessoal, não sendo permitido seu exercício por representação. 

Cada clínica  ou consultório terá direito a um voto dado por representante legal (sócio ou 

diretor).No caso se pessoa física, o associado terá direito a um voto. Só terão direito a voto os 

associados em dia com suas obrigações junto à  ACCOERJ. 

ARTIGO 10º - O Associado que deixar de cumprir seus deveres com a ACCOERJ, ou que em 

sua vida pública comprometer seus fins, dignidade ou prestígio, poderá ser advertido, suspenso 

ou eliminado do quadro social por ato do conselho disciplinar, mediante proposta fundamentada 

da diretoria. 

a) O Associado eliminado só poderão ser readmitido após 01 (um) ano da eliminação e, após 

aprovação pelo Conselho Disciplinar. 

ARTIGO 11º - Do ato de aplicar qualquer penalidade,  poderá ser interposto recurso ao 

colegiado da diretoria, o qual é composto pela Diretoria  Executiva  e  conselhos, no prazo de 30 

( trinta)  dias a contar da data em que a mesma tenha sido comunicada. 

ARTIGO 12º - A Diretoria, o Conselho Disciplinar ou o Conselho Ético,  poderá sugerir a 

eliminação do Associado que:   

a) Venha exercer qualquer atividade considerada prejudicial à ACCOERJ ou que colida com 

seus interesses; 

b) Deixe de cumprir as disposições da lei, deste Estatuto ou das deliberações tomadas em 

Assembléia Geral; 

c) Houver praticado ato desonroso, que o desabone no conceito da sociedade; 

d) Deixar de cumprir as obrigações junto a ACCOERJ. 

Parágrafo primeiro - Para que ocorra a eliminação do Associado, deverá ser aberto processo 

prévio pela Diretoria, notificar o associado, que terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentar sua 

defesa.  

Parágrafo segundo - Havendo silêncio do Associado no prazo de 30(trinta) dias, ou não sendo 

aceita sua defesa, a diretoria colocará o caso em assembléia geral para análise e julgamento. 

 

 



CAPÍTULO III - DO PATRIMÔNIO 

ARTIGO 13º - O patrimônio da ACCOERJ é constituído: 

a) Das contribuições dos Associados; 

b) Doações, legados, auxílios e subvenções;  

c) Bens e valores adquiridos, e as rendas por eles produzidas; 

d) Rendas provenientes de prestação de serviços diversos.  

                                           CAPÍTULO IV - DAS ASSEMBLÉIAS 

ARTIGO 14º - A Assembléia Geral dos Associados, convocada e instalada na forma da lei e 

deste estatuto social, é o órgão supremo para decidir sobre todos os assuntos sociais, adotando 

as deliberações que julgar convenientes; 

Parágrafo primeiro - A Assembléia Geral reunir- se- á, ordinariamente (AGO) , uma vez por 

ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as 

prestações de contas e relatórios da diretoria, concernente ao ano imediatamente findo. 

Parágrafo segundo - A Assembléia Geral poderá reunir-se extraordinariamente (AGE), a 

qualquer tempo, mediante convocação do diretor presidente e, também, nas hipóteses previstas 

em lei, por convocação de 20%  ( vinte por cento) dos associados ou de qualquer um dos 

conselhos que façam parte da Diretoria. 

Parágrafo terceiro - A Assembléia Geral será presidida pelo Diretor Presidente em exercício. 

Na ausência do Secretário o mesmo será substituído pelo tesoureiro, de acordo com o Artigo 20º 

alínea “e”.  

Parágrafo quarto - Compete privativamente à Assembléia Geral manifestar-se sobre as 

seguintes matérias:  

a) Alienação ou oneração de bens da ACCOERJ;  

b) Criação de subsidiarias, seccionais ou investimentos em outras sociedades ; 

c) Examinar e aprovar o relatório da diretoria executiva, a prestação de contas e o balanço do 

exercício anterior; 

d) Decidir sobre outros assuntos da ACCOERJ que lhe tenham sido fundamentalmente 

submetidos por qualquer órgão da administração ou por associados; 

 

Parágrafo quinto - As deliberações da Assembléia Geral Ordinária(AGO) serão tomadas em 

primeira convocação por maioria absoluta de votos em relação ao total de associados e, em 



segunda convocação no mínimo meia hora depois, com qualquer número de associados 

presentes na assembléia. Cada Associado terá direito a 1(um) voto e a votação será: 

 a) Por aclamação; 

 b) Por voto secreto se assim decidir o plenário; 

c) Sempre por escrutínio secreto quando da escolha dos cargos sociais.  

Parágrafo sexto - O presente Estatuto Social poderá ser reformado  em Assembléia Geral 

Extraordinária (AGE) em primeira convocação por maioria absoluta de votos em relação ao total 

de associados e, em segunda convocação no mínimo meia hora depois, com qualquer número de 

associados presentes na assembléia. Cada Associado terá direito a 1(um) voto 

Parágrafo sétimo - Eleições. A Assembléia Geral Ordinária  fica convocada, em caráter 

eleitoral, a se reunir a cada 02 (dois) anos no mês de Julho  dos anos pares, em sessão a ser 

instalada em locais pré determinados, através de convocação feita com antecipação mínima de 

30 (trinta) dias informando o dia , hora e localização de sua realização, A apresentação e registro 

das chapas concorrentes compostas por Associados em dia com suas obrigações junto à 

ACCOERJ, poderá ser feita até 20  dias antes do início da votação. 

Parágrafo oitavo – O  candidato a presidente  deverá ser associado no mínimo  5 (cinco ) anos 

e ter  frequentado  no mínimo  30% das reuniões ocorridas neste período 

ARTIGO 15º - Para efeito de votar e ser votado na assembléia, o associado em mora poderá 

quitar as contribuições em atraso até 01 (uma) hora antes do início da reunião. 

Parágrafo Único - Na impossibilidade do associado comprovar imediatamente a regularidade 

de sua situação no tocante as contribuições, deve este caucionar a importância equivalente a seu 

débito, que será devolvida logo após ser feita a comprovação junto a tesouraria da ACCOERJ. 

  

                          CAPÍTULO V - DOS PODERES DIRETIVOS 

ARTIGO 16º - A ACCOERJ será administrada por uma diretoria composta de 05 (cinco) 

representantes dos associados na forma deste Estatuto, eleitos em Assembléia Geral, com 

mandato de 02 (dois) anos, com eleições e posse nos anos pares, podendo ser reeleitos uma 

única vez, sendo assim constituída: Presidente, 1º Vice - presidente, 2º Vice – presidente, 

Tesoureiro e Secretário, que comporão a Diretoria Executiva, e de seus Conselhos Fiscal,  

Disciplinar e de Ética profissional , compostos de 03 (três) associados cada e do Conselho dos 

ex-presidentes. 

Parágrafo primeiro - Findo o período para qual foram eleitos, os diretores continuarão no 



exercício de seus cargos até a posse dos substitutos eleitos, que deverá ocorrer durante o mês de 

outubro subseqüente as eleições. 

Parágrafo segundo- Ocorrendo uma ou mais vagas na Diretoria Executiva ou nos conselhos, ou 

impedimento definitivo de qualquer um dos seus membros deverá o Presidente ou  os membros 

restantes no caso de aquele cargo também estiver vago, convocar imediatamente Assembléia 

Geral para o preenchimento e, assim os eleitos completarão o mandato dos antecessores 

substituídos. 

Parágrafo terceiro- A Diretoria reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, sempre que as circunstâncias o exigirem, sendo que todas as suas 

resoluções serão lavradas em ata, a ser transcrita em livro próprio. 

Parágrafo quarto – Perderá automaticamente o cargo o membro da diretoria ou dos conselhos 

que, sem justificativa, faltar a 03 (três)  reuniões ordinárias consecutivas ou a  06 (seis) durante 

o ano, sendo o mesmo previamente notificado do afastamento.  

Parágrafo quinto– Os Diretores  ou membros dos Conselhos não receberão qualquer tipo de 

remuneração em virtude de suas funções de administração.  

Parágrafo sexto – É vedado aos diretores e conselheiros da ACCOERJ, qualquer tipo de 

vínculo empregatício, prestador temporário ou não de serviços ou colaboradores, a Sociedades 

operadoras de planos de saúde de qualquer tipo , na forma da legislação vigente, exceto 

assistência médica prevista em contratos, em clínicas, consultórios  e hospitais.  

Parágrafo sétimo - O Diretor não poderá exercer cumulativamente cargos nos órgãos sociais. 

ARTIGO 17º - A representação ativa e passiva da ACCOERJ, observadas as competências 

específicas da Assembléia Geral e da Diretoria, dar-se-á mediante a assinatura conjunta do 

Diretor Presidente com o Diretor  1º Vice - presidente. Na falta deste , com o diretor 2º  Vice-

presidente. 

Parágrafo primeiro - Os procuradores somente  representarão a ACCOERJ, observadas as 

estipulações deste artigo, quando nomeadas por instrumento público devidamente assinado, em 

conjunto, pelo diretor Presidente e pelo diretor Vice-presidente ( na forma do Art. 17), no qual 

se especificarão os poderes conferidos aos mandatários, inclusive a permissão para a assinatura 

isolada ou somente em conjunto, bem como o prazo, que será sempre por tempo determinado, 

salvo quando outorgados a profissionais habilitados para o foro em geral, com poderes da 

cláusula “ad judicia et extra” ou para defesa dos interesses da ACCOERJ em processos de 

natureza administrativa, quando a procuração poderá ser por instrumento particular. 



 ARTIGO 18º - Compete ao Presidente, entre outras, as seguintes atribuições:  

a) Supervisionar as atividades da associação; 

b) Assinar, juntamente com o tesoureiro os cheques, saques, recibos, e demais documentos que 

impliquem despesas para ACCOERJ; 

c) Convocar e presidir as reuniões de diretoria, bem como as Assembléias Gerais; 

d) Proferir o voto de desempate; 

Parágrafo único - Compete ao 1º  Vice Presidente substituir o presidente em seus 

impedimentos, assumindo as suas funções em sua plenitude, assim como, compete ao segundo 

Vice Presidente  substituir o primeiro Vice Presidente em seus impedimentos.  

ARTIGO 19º - Compete ao Secretário:  

a) Secretariar e lavrar as atas das assembléias e das reuniões da diretoria , manter em ordem o 

livro de atas da diretoria e o livro dos associados; 

b) Substituir o tesoureiro nos seus impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias; 

ARTIGO 20º - Compete ao Tesoureiro 

a) Efetuar os pagamentos e recebimentos, responsabilizando-se pelo saldo de caixa; 

b) Escriturar o movimento financeiro; 

c) Prestar ao Conselho Fiscal e a Assembléia Geral, os esclarecimentos solicitados;  

d) Assinar com o presidente, cheques, recibos e demais documentos que impliquem despesas 

para a ACCOERJ; 

e) Substituir o secretário nos seus impedimentos inferiores a 90 ( noventa) dias. 

ARTIGO 21º - Compete ao Conselho Fiscal a deliberação conjunta sobre as verificações das 

contas apresentadas mensalmente; 

ARTIGO 22º - Compete aos Conselhos disciplinares a deliberação conjunta sobre aplicar 

penalidades a associado que descumprir seu deveres com a ACCOERJ, após fundamentação 

feita pela Diretoria e aprovação desta fundamentação pelos membros do Conselho de Ética. 

ARTIGO 23º - Compete ao Conselho de Ética Profissional: 

a) A deliberação conjunta sobre os procedimentos dos associados tomando-se em conta a ética 

médica associada aos princípios fundamentais da ACCOERJ, inclusive pelo descumprimento 

de seus deveres com a mesma, apos fundamentação feita pela Diretoria, determinando em 

conjunto com o Conselho Disciplinar, as medidas impostas ao caso; 

b) Participar das reuniões deliberativas da Diretoria; 

c) Fiscalizar atos da Diretoria em conjunto com o Conselho Disciplinar;  



ARTIGO 24º  - Compete ao Conselho dos Ex- presidentes: 

a) O Conselho de ex-presidentes é um órgão de assessoria e consultoria, para auxiliar a Diretoria 

em assuntos que esta  veja por bem convocá-los. 

 

                              CAPITULO VI - DAS CONTRIBUIÇÕES  

ARTIGO 25º - O associado obriga-se ao pagamento de uma taxa de admissão e ao pagamento 

de uma mensalidade para manter e cobrir despesas de manutenção e salários de funcionários etc. 

Igualmente será cobrado valor igual a uma mensalidade por ocasião da vistoria para 

classificação da Clínica ou Consultório. 

Parágrafo primeiro – os valores da taxa admissional ,  das mensalidades  e taxas de vistoria 

corresponderão a valores fixados na época de efetuar estas obrigações, decididos pela Diretoria 

e referendados em Assembléia Geral. 

Parágrafo segundo - a contribuição mensal deverá ser paga até o dia 05 (cinco) de cada mês, 

subseqüente ao seu exercício. 

Parágrafo terceiro - O não pagamento de quatro mensalidades, poderá acarretar a eliminação 

do Associado. 

Parágrafo quarto - Qualquer pagamento em atraso feito pelo associado, será sempre destinado 

a quitação de débito mais antigo, e incidirá a cobrança pela mora acrescida dos juros, multa de 

10% ( dez por cento), e correção monetária estipulada legalmente.  

 

                               CAPITULO VII -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 26º - Os cargos nos órgãos administrativos e de representação da ACCOERJ, não 

serão remunerados.  

ARTIGO 27º - A ACCOERJ em virtude de suas características constitutivas e finalidades, não 

distribuirá seu resultados.  

ARTIGO 28º - Os associados não respondem pelas obrigações contraídas em nome da 

ACCOERJ.  

 

ARTIGO 29º - Para convalidação dos atos a seguir, estes deverão ser precedidos de autorização 

outorgada por Assembléia Geral dos associados, a qual deverá ser devidamente convocada para 

este fim, necessitando para ser instalada de 2/3 (dois terços) de seus associados, não  

 



 

prevalecendo, neste caso, a possibilidade de votos estabelecidos para a segunda convocação, a 

saber: 

a) Aval sobre empréstimos ou a sua obtenção junto a qualquer instituição financeira e/ou 

particular; 

b) Dissolução da ACCOERJ. 

Parágrafo único - o ato que aprovar a dissolução da ACCOERJ, decidirá o destino a ser dado 

a seu patrimônio, que será sempre a instituições reconhecidamente de utilidade pública, ou de 

defesa da classe dos médicos ortopedistas. 

ARTIGO 30º - Este Estatuto, cumpridas as formalidades para sua aprovação, entrara em vigor 

após a sua aprovação em Assembléia Geral Extraordinária. 

 

Rio de Janeiro, 06 de março de 2012. 

 

 

Dr. Ricardo Pinheiro Bastos      Dr. Celso Antunes Rodrigues 
Diretor Presidente      Diretor Secretário 
CPF 178.546.877-49                                                             CPF 010.114.807-00 
 
 

 


