
 
 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
REGIMENTO INTERNO 

 
COMISSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DA COMISSÃO E DE SUAS ATIVIDADES 
 

1.1 A Comissão de Tecnologia da Informação (CTI) é uma comissão permanente da Sociedade 

Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). 

1.2  A CTI reunir-se-á quantas vezes forem necessárias para o cumprimento de suas funções e 

em conformidade com o planejamento anual da SBOT. 

 

CAPÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

2.1 A CTI será composta por 3 (três) membros, sendo renovado 1 (um) a cada ano. 

2.2 Os membros serão indicados pelo presidente da SBOT e referendados pela Comissão 

Executiva. 

2.3 O mandato dos membros será de três anos. 

2.4 Qualquer membro da Comissão poderá ser reconduzido. 

2.5  O presidente da Diretoria da SBOT indicará anualmente o presidente da Comissão e a 

Comissão elegerá anualmente um secretário entre seus membros. 

 

2.6  São atribuições do presidente da CTI: 

 

a) representar a CTI junto à Diretoria e à Comissão Executiva; 

b) convocar e presidir reuniões da CTI; 

c) organizar, elaborar e aprovar junto à Comissão Executiva o plano anual de diretrizes, 

ligado à informática; 

d) apresentar à Comissão Executiva da SBOT relatórios das resoluções tomadas e 

referendadas pela CTI, a cada reunião ordinária ou extraordinária da Comissão e 

relatório anual das atividades; 

e) apresentar à Diretoria os orçamentos convenientes quando da necessidade de 

despesas. 

 

2.7 São atribuições do secretário: 

 

a) representar o presidente da CTI em seus impedimentos; 

b) secretariar as reuniões, organizar as atividades da CTI  e auxiliar o presidente nas 

providências administrativas; 



c) lavrar os resumos das reuniões no livro de Atas da CTI e encaminhar periodicamente à 

Diretoria. 

 

2.8  São atribuições dos demais membros: 

a) atuar seguindo este regimento para o desenvolvimento dos trabalhos da CTI; 

b) representar o secretário da CTI em seus impedimentos e seguir a ordem cronológica 

de idade. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FINALIDADES 

 

3.1 Assessorar a diretoria em todos os assuntos referentes às políticas e programas da SBOT 

no âmbito da tecnologia da informação. 

3.2 Promover, coordenar e estimular o desenvolvimento da tecnologia da informação no 

âmbito da SBOT. 

3.3 Criar, implantar e atualizar o plano anual de diretrizes na área da Informática. 

3.4 Oferecer possibilidades de assessoria de informática aos congressos oficiais da SBOT. 

3.5 Preservar a utilização institucional de informações, dados, equipamentos e sistemas 

gerenciados pela comissão. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

 

4.1 A CTI reunir-se-á sempre que suas atribuições exigirem, consoante aprovação da agenda 

planejada com a Diretoria da SBOT. 

4.2 A CTI se reunirá com o presidente e a Diretoria da SBOT, das comissões da SBOT, dos 

comitês de especialidades ou Comissão Executiva sempre que necessário. 

4.3 A CTI poderá convocar especialistas em assuntos específicos para assessorá-la em 

projetos a serem executados, com a anuência da Diretoria da SBOT. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1 Este regimento poderá ser reformado no todo ou em parte, mediante o parecer técnico 

submetido e aprovado pela Comissão Executiva. 

    

  Parágrafo único: O parecer técnico com a proposta deverá ser estudado pela Comissão de 

Estatuto e Regimentos, no que se refere à compatibilidade com o estatuto e outras 

disposições legais. 

 

5.2 As situações omissas serão submetidas pela CTI à Diretoria da SBOT, ad referendum da 

Comissão Executiva. 



 

5.3 Este regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Comissão Executiva. 

 
Comissão Reforma de Estatuto e Regimentos 
Marcelo Tomanik Mercadante, Alexandre Fogaça Cristante, André Pedrinelli, Carlos Henrique 
Fernandes, Fabio Farina Dal Molin, Fábio Krebs Gonçalves, José Paulo Gabbi Aramburú Filho, Marcelo 
Carvalho Krause Gonçalves, Marcus Vinicius Galvão do Amaral, Maria Isabel Pozzi Guerra, Paulo Lobo 
Junior 

 

Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação e ficam revogadas as versões 

anteriores. 

 

São Paulo, 13 de novembro de 2019.  
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