
ESTATUTO SOCIAL DA ABRAMET 

 

 

TEXTO ATUAL ALTERAÇÃO PROPOSTA 
2.1 A ABRAMET é constituída por médicos associados que 
pertencerão às seguintes categorias possíveis: 
(a) acadêmico; 
(b) fundador; 
(c) titular; 
(d) correspondente; 
(e) benemérito; 
(f) honorário; 
(g) titular-eleito; e 
(h) remido. 

2.1 A ABRAMET é constituída por médicos associados que 
pertencerão às seguintes categorias possíveis: 
(a) acadêmico; 
b) fundador; 
c) titular 
d) efetivo 
e) benemérito 
f) honorário 
g) remido 
 

2.1.1 Todo e qualquer direito, prerrogativa, vantagem ou benefício 
outorgado aos associados da ABRAMET, pertencentes às 
categorias associado acadêmico, fundador, titular, correspondente, 
colaborador e titular-eleito, somente poderão ser exercidos por 
associado que esteja adimplente para com as referidas anuidades. 

2.1.1 Todo e qualquer direito, prerrogativa, vantagem ou 
benefício outorgado aos associados da ABRAMET, pertencentes 
às categorias associado acadêmico, fundador, titular e efetivo 
somente poderão ser exercidos por associado que esteja 
adimplente para com as referidas anuidades. 

2.5 São direitos do associado fundador: 
(a) eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 
(b) eleger os associados titulares-eleitos; 
(c) ser votado para Diretoria e Conselho Fiscal e indicado para 
quaisquer demais comissões e cargos referidos neste estatuto,  
observados os requisitos e condições específicos de cada cargo; 
(d) participar da AGA; 
(e) solicitar a convocação da AGA, conforme disposto no artigo 
5.2.3; 
(f) propor a admissão de associados titulares; 
(g) participar de todas as atividades, campanhas, reuniões, 
trabalhos, departamentos e grupos de estudo da ABRAMET; 
(h) receber as publicações da ABRAMET; 
(i) examinar, na sede da ABRAMET, os seus livros e documentos 
contábeis, mediante prévia solicitação escrita à Diretoria; e 
(j) acessar todos os serviços e informações disponibilizados no 
portal da ABRAMET na internet e em sua sede. 

2.5 São direitos do associado fundador: 
(a) eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 
(b) ser votado para Diretoria e Conselho Fiscal e indicado para 
quaisquer demais comissões e cargos referidos neste estatuto,  
observados os requisitos e condições específicos de cada cargo; 
(c) participar da AGA; 
(d) solicitar a convocação da AGA, conforme disposto no artigo 
5.2.3; 
(e) participar de todas as atividades, campanhas, reuniões, 
trabalhos, departamentos e grupos de estudo da ABRAMET; 
(f) receber as publicações da ABRAMET; 
(g) examinar, na sede da ABRAMET, os seus livros e documentos 
contábeis, mediante prévia solicitação escrita à Diretoria; e 
(h) acessar todos os serviços e informações disponibilizados no 
portal da ABRAMET na internet e em sua sede. 

 

2.7 Poderá associar-se como associado titular o médico que: 
(a) seja indicado por 2 (dois) associados fundadores ou titulares; e 
(b) apresente currículo compatível com as atividades 
desenvolvidas pela ABRAMET, a critério da Diretoria. 

2.7 Poderá associar-se como associado titular o médico que 
apresentar currículo compatível com as atividades desenvolvidas 
pela ABRAMET, a critério da Diretoria 

2.8 Os associados titulares terão os mesmos direitos e deveres dos 
associados fundadores, exceto os previstos nos artigos 2.5 (a) e (d). 

2.8 Os associados titulares terão os mesmos direitos e deveres 
dos associados fundadores, exceto o previsto no artigo 2.5 (d). 

2.9 Será associado correspondente o médico residente no exterior, 
que preencha os requisitos dispostos nos artigos 2.7 (a) e (b). 
2.10 Os associados correspondentes terão os mesmos deveres 
dos associados fundadores, e os direitos previstos nos artigos 2.5 
(g), (h) e (j). 

Eliminar a categoria de associado correspondente. 

2.15 Será associado titular-eleito o médico que preencha os 
seguintes requisitos de admissão: 

2.15 Será associado efetivo o médico que preencher os 
seguintes requisitos de admissão: 



(a) ser associado titular da ABRAMET por, no mínimo, 2 (dois) anos 
ininterruptos; e 
(b) ser eleito nos termos do capítulo 9 do estatuto. 

2.16 Os associados titulares-eleitos terão os mesmos direitos e 
deveres dos associados fundadores. 

(a) ser associado titular adimplente com a ABRAMET e a AMB 
por, no mínimo, 20 (vinte) anos consecutivos e ininterruptos; 
(b) não ter sido punido, nos últimos 5 (cinco) anos, com medidas 
sancionatórias previstas nos termos do artigo 3.7 do capítulo 3 
do estatuto; e 

(c) ostentar título de especialista em medicina de tráfego 

2.16 Os associados efetivos terão os mesmos direitos e deveres 
dos associados fundadores. 

2.17 Alçará automaticamente à categoria de associado remido o 
associado fundador ou titular que: 
(a) atingindo a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, houver pago 
anuidade da ABRAMET durante 30 (trinta) anos; ou 
(b) atingindo a idade de 70 (setenta) anos, houver pago anuidade 
da ABRAMET durante 10 (dez) anos. 

 

2.18 Os associados remidos terão os mesmos direitos e deveres 
dos associados fundadores, exceto os previstos nos artigos 2.5 (a) 
e (d) e 2.6 (b), a menos que previamente pertençam à categoria 
associado fundador, hipótese em que todos os direitos desta 
categoria lhes serão mantidos. 

2.17 Alçará automaticamente à categoria de associado remido o 
associado fundador, titular ou efetivo que: 
(a) atingindo a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, houver pago 
anuidade da ABRAMET durante 30 (trinta) anos consecutivos e 
ininterruptos, ou 
(b) atingindo a idade de 70 (setenta) anos, houver pago 
anuidade da ABRAMET durante 10 (dez) anos consecutivos e 
ininterruptos. 

2.18 Os associados remidos permanecerão com todos os seus 
direitos e deveres de sua classe de associado, exceto o previsto 
no artigo 2.6 (b). 

 2.19 Residentes e Especializandos em Medicina de Tráfego 
dos serviços de Residência Médica ou Treinamento em 
Medicina de Tráfego reconhecidos pela ABRAMET, 
poderão ter descontos na anuidade fixados pela Diretoria. 

3.3 Será excluído do quadro social da ABRAMET o associado que: 
(a) inadimplir a anuidade por 3 (três) anos, consecutivos ou 
alternados; 
(b) praticar, com culpa ou dolo, qualquer ato contrário aos 
interesses e à consecução do objeto social da ABRAMET; 
(c) atentar contra a reputação ou o patrimônio da ABRAMET; ou 
(d) cometer infrações éticas graves, assim julgadas previamente 
pelo órgão competente do Conselho Regional ou Federal de 
Medicina. 

 

3.3 Será excluído do quadro social da ABRAMET:  
(a) o associado acadêmico, titular ou efetivo que inadimplir a 
anuidade por 3 (três) anos, consecutivos ou alternados; 
(b) o associado que praticar, com culpa ou dolo, qualquer ato 
contrário aos interesses e à consecução do objeto social da 
ABRAMET, assim demonstrado documentalmente à Diretoria; 
(c) o associado que atentar contra a reputação ou o patrimônio 
da ABRAMET, assim demonstrado documentalmente à Diretoria; 
ou 
(d) o associado que cometer infrações éticas graves, assim 
julgadas previamente pelo órgão competente do Conselho 
Regional ou Federal de Medicina. 

5.1 A Assembleia Geral de Associados - AGA, órgão deliberativo 
máximo, será constituída (i) por todos os integrantes das 
categorias associado fundador e associado titular-eleito (ii) pelos 
Presidentes das associações federadas; e (iii) pelo Presidente da 
ABRAMET. 

5.1 A Assembleia Geral de Associados - AGA, órgão deliberativo 
máximo, será constituída (i) por todos os integrantes das 
categorias associado fundador, efetivo e remido (ii) pelos 
Presidentes das associações federadas; e (iii) pelo Presidente e 
Diretores da ABRAMET. 

5.3 A convocação da AGA será feita com antecedência mínima de 
40 (quarenta) dias, através de edital de convocação divulgado 
mediante qualquer meio idôneo de comunicação, a critério da 
Diretoria, tais como carta, fac-símile, publicações periódicas da 
ABRAMET, e-mail ou divulgação no portal da ABRAMET na 
internet, com a indicação da data, horário e local em que será 
realizada e das matérias a serem deliberadas. 

5.3 A convocação da AGA será feita com antecedência mínima 
de 40 (quarenta) dias, através de edital de convocação divulgado 
mediante qualquer meio idôneo de comunicação, a critério da 
Diretoria, tais como carta, fac-símile, publicações periódicas da 
ABRAMET, e-mail ou divulgação no portal da ABRAMET na 
internet, mensagem de SMS ou de aplicativos de celular com a 
indicação da data, horário e local em que será realizada e das 



matérias a serem deliberadas. 
5.3.3 Presente a maioria absoluta dos seus integrantes, a AGA 
poderá deliberar matérias não previstas em pauta, à exceção 
daquelas referidas no artigo 5.5 (a), (d) e (f). 

5.3.3 A AGA poderá deliberar matérias não previstas em pauta, à 
exceção daquelas referidas no artigo 5.5 (a), (d) e (f). 

5.3.5 Os demais integrantes da Diretoria poderão comparecer à 
AGA para prestar esclarecimentos e informações, sempre que os 
assuntos a serem tratados assim sugerirem. 

Excluir 

6.2 O mandato da Diretoria será de 3 (três) anos, com início em 1º 
de janeiro de um ano e término em 31 de dezembro do terceiro 
ano. Os diretores serão investidos em seus cargos mediante a 
assinatura do termo de posse registrado no Registro Público. 

6.2 O atual mandato da Diretoria será de 3 (três) anos, com início 
em 1º de janeiro do ano de 2017 e término em 31 de dezembro 
de 2019. Os diretores serão investidos em seus cargos mediante 
a assinatura do termo de posse registrado no Registro Público. A 
partir de 2020 o mandato da Diretoria será de 2 (dois) anos, 
tendo início em 1º de janeiro do ano subsequente à eleição e 
término em 31 de dezembro do ano seguinte.  

6.6 Compete especificamente ao Presidente, ou a quem este 
delegar seus poderes mediante procuração: 
(h) presidir o Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego. 

6.6 Compete especificamente ao Presidente, ou a quem este 
delegar seus poderes mediante procuração: 
Excluir o item h 

6.12 Compete ao Diretor de Comunicação: 
(a) coordenar todas as publicações periódicas da ABRAMET; 
(b) divulgar aos associados e ao público em geral todos os eventos 
e atividades, científicas e associativas, da ABRAMET; 
(c) supervisionar o portal da ABRAMET na internet, o qual será, 
para todos os efeitos, considerado forma de comunicação oficial 
da ABRAMET para com os associados; e 
(d) desempenhar outras tarefas que lhe sejam confiadas pelo 
Presidente. 

6.12 Compete ao Diretor de Comunicação: 
(a) divulgar aos associados e ao público em geral os eventos e 
atividades, científicas e associativas, da ABRAMET; 
(b) supervisionar o portal da ABRAMET na internet, o qual será, 
para todos os efeitos, considerado forma de comunicação oficial 
da ABRAMET para com os associados, sem prejuízo da utilização 
de outros meios de comunicação disponibilizados pelo avanço 
da tecnologia; e 
(c) desempenhar outras tarefas que lhe sejam confiadas pelo 
Presidente. 

7.1 O Conselho Fiscal - CF será constituído por 3 (três) membros 
titulares e 3 (três) membros suplentes, com mandato de 3 (três) 
anos, coincidente com o da Diretoria, permitidas uma recondução 
sucessiva e ilimitadas reconduções alternadas. Os conselheiros 
serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de 
posse registrado no Registro Público. 

7.1 O Conselho Fiscal - CF será constituído por 3 (três) membros 
titulares e 3 (três) membros suplentes, com mandato coincidente 
com o da Diretoria, permitidas uma recondução sucessiva e 
ilimitadas reconduções alternadas. Os conselheiros serão 
investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de 
posse devidamente registrado no Registro Público. 

9.3 O candidato a Presidente deverá ser um associado que, no 
primeiro dia do mês de início do processo eleitoral, (i) ostente 5 
(cinco) anos ininterruptos de associação à ABRAMET nas 
categorias fundador ou titular; (ii) detenha título de especialista em 
medicina do tráfego concedido pela AMB/ABRAMET e (iii) esteja 
adimplente para com suas contribuições associativas perante a 
ABRAMET e a AMB. 

9.4 Os candidatos aos demais cargos de Diretoria deverão ser 
associados que (i) possuam título de especialista em medicina de 
tráfego concedido pela AMB/ABRAMET, e (ii) estejam adimplentes 
para com suas contribuições associativas perante a ABRAMET e a 
AMB. 

9.3 Os candidatos a Presidente e demais cargos da diretoria 
deverão ser associados que, no primeiro dia do mês de início do 
processo eleitoral, (i) comprovem 5 (cinco) anos consecutivos e 
ininterruptos como associado à ABRAMET e AMB nas categorias 
fundador, titular, efetivo ou remido; (ii) detenham título de 
especialista em medicina do tráfego concedido pela 
AMB/ABRAMET, (iii) estejam adimplentes para com suas 
contribuições associativas perante a ABRAMET e a AMB, e (iv) e 
que não tenham sido punidos com medidas sancionatórias 
previstas nos termos do artigo 3.7 do capítulo 3 do estatuto, nos 
últimos 5 (cinco) anos. 

 

9.5 O processo de eleição da Diretoria realizar-se-á trienalmente, 
no último semestre do ano anterior ao da posse da Diretoria a ser 
eleita. O processo eleitoral terá duração de 67 (sessenta e sete) 
dias, dividido da seguinte forma: 
(a) Fase I: definição e homologação das chapas concorrentes, com 
duração de 30 (trinta) dias; 

9.5 O processo de eleição da Diretoria terá duração de 61 

(sessenta e um) dias, dividido da seguinte forma: 

(a) Fase I: definição e homologação das chapas concorrentes, 
com duração de 30 (trinta) dias; 
(b) Fase II: campanha eleitoral das chapas concorrentes, com 
duração de 30 (trinta) dias; e 



(c) Fase II: campanha eleitoral das chapas concorrentes, com 
duração de 30 (trinta) dias; e 
(d) Fase III: votação nas chapas, com duração de 7 (sete) dias. 

(c) Fase III: votação por chapa em escrutínio presencial 

durante o Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego 

realizado pela ABRAMET. 
9.11 A votação nas chapas realizar-se-á por voto direto e secreto, 
pela internet, durante 7 (sete) dias consecutivos. 

 

9.11 A votação será por chapa em escrutínio presencial, 

secreto e voto pessoal dos associados fundadores, 

titulares, efetivos e remidos durante o Congresso 

Brasileiro de Medicina de Tráfego realizado pela 

ABRAMET. Não será permitido o voto por 

correspondência ou por procuração.  

9.11.1 Na hipótese de cumulação, por um mesmo associado, dos 
postos de associado fundador ou associado titular-eleito e 
Presidente de associação federada, então, para fins de exercício de 
direito de voto, (i) o voto deste associado será unitário e (ii) os 
respectivos vice-presidentes não exercerão direito de voto. 

9.11.1 Cada associado apto a votar terá direito a somente um 
voto independentemente de cumulação de cargo, função ou 
prerrogativa associativa. 

 

9.13 Os associados titulares-eleitos serão eleitos observando-se a 
seguinte fórmula: número de associados fundadores número de 
associados titulares-eleitos = 80 (oitenta) 

9.14 O cargo de associado titular-eleito é vitalício. 

9.14.1 A eleição dos associados titulares-eleitos ocorrerá sempre 
que se fizer necessário adequar o número de associados titulares-
eleitos à fórmula referida no artigo 9.13. A eleição realizar-se-á via 
internet, sob coordenação da CEE em exercício. 

Excluir 9.13 à 9.14.1 

 

10.3 Para que seja e mantenha-se filiada à ABRAMET, a associação 
federada deverá observar, a qualquer tempo, os seguintes 
requisitos: 
(d) o mandato de sua Diretoria deverá ser trienal, coincidente com 
o mandato da Diretoria da ABRAMET. 

10.3 Para que seja e mantenha-se filiada à ABRAMET, a 
associação federada deverá observar, a qualquer tempo, os 
seguintes requisitos: 
(d) Excluir esse  
 

 10.7. À critério da diretoria da ABRAMET, poderão ser 
concedidos repasses financeiros para a associação Federada, 
sempre à proporção do número de associados inscritos naquele 
Estado, conforme critérios a serem estabelecidos em Diretoria. 

 XX- Do Conselho Consultivo  
XX.1 O Conselho Consultivo se destina a orientar, 

fiscalizar, auxiliar e aconselhar a diretoria quanto aos 

problemas que digam respeito à ABRAMET. 

XX.2 O Conselho Consultivo será composto pelos 

presidentes que foram efetivamente eleitos para a 

ABRAMET. 

XX.3 O ex-presidente mais recente, no momento que 

termina o mandato, assume a Presidência do Conselho 

Consultivo. 

XX.4 O Conselho Consultivo poderá, de ofício ou por 

provocação, mediante decisão de dois terços dos seus 

membros, aprovar súmula que terá efeito vinculante em 

relação à Diretoria. 

 

(OBS: com a criação desse órgão haverá necessidade de 

renumerar os artigos do estatuto, sem alterar seu 

conteúdo) 



 


