
ANEXO I 

ESTATUTO DO CONSELHO BRASILEIRO DE ORTOPTICA 

O CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA  - C.B.Ort., órgão sucessor da  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTÓPTICA, com seus atos constitutivos 
registrados em 16 de Novembro de 1978 sob o nº 16187 do livro A nº 18 
de Registro de Pessoas Jurídicas do Cartório do 1º Ofício de Registro de 
Títulos e Documentos da Capital – S.P, com última ata averbada sob nº 
200603171256077 na matrícula nº 220189 em 22/08/2006 do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro. 

Capítulo I 
DA DENOMINAÇÃO E SEDE 
Artigo 1º - O CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA - C.B.Ort. é o 
atual órgão representativo da categoria profissional dos Ortoptistas, e será 
constituído pelos membros já inscritos em seu quadro social, bem como pelos 
que se inscreverem em conformidade ao presente estatuto.  
Artigo 2º - O CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA tem sede, 
Administração e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. 
Paulista nº 1.159, 2º andar, conjunto 201, Bela Vista, CEP 01311-200, 
com endereço de correspondência alterado conforme a gestão. 

Capítulo II 
DA DURAÇÃO E FINS 
Artigo 3º - O prazo de duração do CONSELHO BRASILEIRO DE 
ORTÓPTICA é indeterminado e o ano civil  começa em 1º de janeiro tendo fim 
31 de dezembro de cada ano. 
Artigo 4º - O CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA tem por objeto: 
a) promover a união da categoria que representa; 
b) incentivar e auxiliar o desenvolvimento profissional, científico e cultural de 
seus membros; 
c) atuar na divulgação e defesa dos direitos da classe. 
Artigo 5º O CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA no cumprimento 
de seu programa, propõe-se a : 
a)  representar, amparar e prestigiar a categoria profissional dos 
Ortoptistas; 



b) manter um cadastro atualizado de seus membros, fornecendo-lhes 
uma cédula de identidade profissional;  

c) incrementar o estudo e a prática da Ortóptica realizando sessões e 
cursos de caráter científico e cultural;  

d) proteger e enaltecer a profissão de Ortoptista, assegurando-lhe 
autonomia plena e amparo legal no que necessário for;  

e) promover congressos de âmbito internacional nacional e regional; 

f) manter um sítio na Internet onde serão publicados boletins periódicos 
trimestrais, bem como informações sobre as atividades da entidade, 
assuntos de interesse da classe e divulgação do endereço profissional de 
seus membros mediante autorização dos mesmos; 

g) manter intercâmbio com outras entidades congêneres do país e do 
exterior;  

h) apresentar as contas balancetes do exercício em Assembleia Geral 
Ordinária que deverá ser realizada uma vez por ano, e a qualquer 
tempo enviá-las por e-mail aos membros quite com suas obrigações, 
mediante solicitação . 

Parágrafo Único – O CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA se 
destina também a estudar e empreender outras iniciativas de interesse 
profissional e cultural da classe, desde que julgadas oportunas pelos seus órgãos 
dirigentes. 
Capítulo III 
DOS MEMBROS DO CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA, 
SEUS DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES  
Artigo 6º - As categorias de membros do Conselho são as seguintes: 
a) Fundadores 
b) Honorários 
c) Efetivos 
d) Aspirantes 
e) Jubilados  
f) Benfeitores 
g) Correspondentes Estrangeiros   
Artigo 7º - São membros Fundadores aqueles que assinaram a ata da primeira 
reunião, realizada em 3 de setembro de 1952, e os que foram propostos como tal 
na reunião.  



Artigo 8º - São membros Honorários os ortoptistas que, por motivos de 
relevantes serviços prestados à Ortóptica ou à entidade, tenham sido 
considerados merecedores da homenagem.  
Artigo 9º - São membros Efetivos os portadores de Certidão ou Diploma de 
Ortóptica integrado em Escolas Médicas oficiais ou oficialmente reconhecidas.  
Artigo 10 - São membros Aspirantes os que estejam fazendo regularmente os 
cursos de Ortóptica mencionados no artigo anterior.  
Artigo 11 - São membros Jubilados os efetivos que pagaram ininterruptamente 
durante 35 (trinta e cinco) anos a contribuição obrigatória devida , passando esta  
a ser facultativa desde que o mesmo tenha no mínimo 75 anos de idade, 
permanecendo no entanto com direitos e deveres de membro efetivo. 
Artigo 12 - São membros Benfeitores aqueles que, mesmo sem pertencerem à 
categoria profissional dos Ortoptistas,  beneficiaram de algum  modo à  classe ou 
ao CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA.  
Artigo 13 - São membros Correspondentes Estrangeiros os Ortoptistas de outras 
nacionalidades, domiciliados fora do Brasil, desde que comprovem sua atuação 
profissional e sua graduação em Ortóptica aceita no país de origem. 
Artigo 14 - A admissão de membros Efetivos, aspirantes e correspondentes 
estrangeiros será feita através de proposta assinada pelo interessado e nos moldes 
determinados pelo CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA, 
acompanhada de:  
a) para os Efetivos, o certificado ou diploma exigido no artigo 9º;  

b) para os Aspirantes, atestado de freqüência regular ao Curso que 
preencha os requisitos exigidos no artigo 9º;  

c) para os Correspondentes Estrangeiros o comprovante de atividade 
profissional e diploma ou certificado que comprove a graduação em 
Ortóptica exigido em seu país de origem. 

Artigo 15 - Todos os membros do CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA 
deverão contribuir obrigatoriamente para a manutenção dos serviços, 
exceto os benfeitores e aqueles jubilados cuja contribuição é 
facultativa conforme o disposto no artigo 12. 

Parágrafo Único – O valor dessa contribuição e a forma de seu pagamento serão 
fixados pela Diretoria, no mês de fevereiro de cada ano, podendo ainda haver o 
caso de cotas extras.  
Artigo 16 - São deveres dos membros do CONSELHO BRASILEIRO DE 
ORTÓPTICA :  
a) pagar pontualmente as contribuições a que estiverem sujeitos; 

b) cumprir as disposições do presente Estatuto;  



c) cooperar para o engrandecimento desta entidade; 

d) desempenhar com zelo e dedicação, os cargos e atribuições que lhes 
forem confiados, prestando contas de seu mandato; 

e) comparecer às reuniões Ordinárias, Extraordinárias e Assembleia 
Eleitoral;  

f) observar a ética profissional e pugnar pelo aperfeiçoamento moral e 
intelectual da classe;  

g) possuir e utilizar a carteira de identificação profissional durante o 
exercício de suas funções apresentando-a aos órgãos de saúde públicos 
e privados.  

h) requerer à Diretoria por escrito seu desligamento, estando quite com 
a tesouraria, quando não tiver mais interesse de continuar fazendo 
parte do quadro do Conselho.  

i) cumprir às regras do Código de Ética do Ortoptista, que se encontra 
no site www.cbort.com.br. 

Artigo 17 - São direitos dos membros do CONSELHO BRASILEIRO DE 
ORTÓPTICA: 
a) frequentar a sede social quando a mesma existir;  

b) usufruir de todos os serviços do Conselho que forem criados;  

c) tomar parte das Assembleias Gerais e Reuniões, nos termos deste 
Estatuto;  

d) requerer a convocação de Assembleia Geral e Reunião Extraordinária, 
na conformidade do Estatuto;  

e) apresentar teses e comunicações científicas ou estudos práticos da 
especialidade durante as Jornadas ou Congressos promovidos pela 
entidade;  

f) participar de comissões de estudos, científicos e culturais;  

g) justificar–se por escrito ao Presidente, no prazo de 15 (quinze) dias, 
em caso de sofrer aplicação de penalidade prevista no artigo 19º;  

Parágrafo Único – É privativo dos membros fundadores, honorários, efetivos e 
jubilados, o direito de votar e ser votado nas Assembleias Gerais e Reuniões. 
Artigo 18 - Os membros do CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA 
não respondem, solidariamente ou subsidiariamente, pelas obrigações do mesmo. 
Capítulo IV 
DAS PENALIDADES  

http://www.cbort.com.br


Artigo 19 - Serão de advertência, suspensão e eliminação, as penas a que estarão 
sujeitos os membros do CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA.  
Artigo 20 - Está sujeito à pena de advertência por escrito, o membro que praticar 
falta não considerada grave. 
Parágrafo Único – Não será considerada falta grave aquela não prevista nos 
artigos 21 e 22.  
Artigo 21 - Incorre na pena de suspensão aquele que: 
a) reincidir em falta que haja sido advertido;  

b) não acatar as deliberações da Diretoria, Reuniões e Assembleia 
Gerais;  

c) praticar ato censurável no exercício da profissão ou infringir as 
normas de ética profissional;  

d) deixar de pagar seus débitos para com o a entidade, apesar de 
advertido.  

Artigo 22 - Incorre na pena de eliminação o membro que: 
a) nega-se a pagar seus débitos para com o CONSELHO BRASILEIRO DE 
ORTÓPTICA , sem justificativa por escrito;  

b) ao cometer nova falta, haja sofrido duas penalidade anteriormente;  

c) desmoralizar-se publicamente no exercício profissional ou na 
qualidade de membro do CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA.  

Artigo 23 - Pode ser readmitido o membro eliminado em consequência do 
disposto na letra “a” do artigo 22, observadas as formalidades estatutárias e 
pagando o débito que motivou a eliminação.  
Artigo 24 - Antes de propor à Assembleia Geral as penas dos artigos 21 e 22, a 
Diretoria solicitará parecer fundamentado de uma Comissão de Sindicância e 
facultará ao acusado o direito da ampla defesa. 
Parágrafo 1º – A Comissão de Sindicância a que se refere este artigo, será 
constituída por  três membros, designados pelo Presidente, dentre os membros 
honorários, fundadores, efetivos e jubilados.  
Parágrafo 2º - Todo e qualquer processo de caráter disciplinar é sigiloso. 
Capítulo V 
DA ADMINISTRAÇÃO 
Artigo 25 - O CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA será 
administrado por uma Diretoria composta de 6 (seis) membros, assim 
denominados: 



- Presidente 
- Vice-Presidente  
- 1ª Secretário  
- 2ª Secretário  
- 1ª Tesoureiro  
- Coordenador da Comissão Científica e Publicações. 
Parágrafo Único – A diretoria eleita poderá nomear e destituir a qualquer tempo 
os 8 (oito)  membros do Conselho, para representarem a mesma dentro de sua 
área geográfica de atuação profissional. Tais membros serão denominados 
coordenadores regionais, conforme se segue: 

- Coordenador da regional Norte 
- Coordenador da regional Nordeste 
- Coordenador da regional Centro-oeste /Goiás  
- Coordenador da regional Centro-oeste /Distrito Federal 
- Coordenador da regional Sudeste /São Paulo  
- Coordenador da regional Sudeste/ Minas Gerais  
- Coordenador da regional Sudeste/ Rio de Janeiro  
- Coordenador da regional Sul 
Artigo 26 - A Diretoria do Conselho será eleita por uma maioria de votos, em 
Assembleia Geral Ordinária, a qual se denominará Assembleia Eleitoral.  
Artigo 27 - Compete à Diretoria: 
a) administrar o Conselho, cumprir e fazer cumprir as disposições deste 
Estatuto e as resoluções aprovadas pelas reuniões e Assembleias Gerais;  

b) convocar Reuniões e Assembleias Gerais;  

c) deliberar sobre a admissão e advertência de membros, nos termos 
deste Estatuto;  

d) encaminhar ao plenário das Reuniões, os assuntos que, a seu critério 
e a forma deste Estatuto, devam ser submetidos à sua apreciação e 
deliberação;  

e) criar Departamentos e constituir Comissões;  

f) designar estabelecimento bancários onde seja depositado o dinheiro 
arrecadado pelas contribuições ao Conselho;  

g) autorizar despesas;  

h) admitir e demitir funcionários, fixar-lhes remuneração e atribuições;  

i) aplicar a penalidade prevista no artigo 19;  

j) propor a Assembleia Geral em processo devidamente instruído, na 
forma do artigo 24, as penalidade previstas no artigo 21 e 22.  



Artigo 28 - A Diretoria se reunirá por convocação da Presidente ou pela maioria 
de seus integrantes, observado o disposto nos parágrafos a seguir: 
Parágrafo 1º – Nas Reuniões de Diretoria será indispensável a presença da 
maioria de seus componentes. 
Parágrafo 2º – Os Coordenadores Regionais poderão ser convocados para 
participarem da reunião de Diretoria, facultado aos mesmos indicarem um 
representante. 
Parágrafo 3º – O membro da Diretoria ou Coordenador Regional que não puder 
comparecer pessoalmente à reunião que se refere este artigo, poderá participar 
ativamente da mesma através de vídeo conferência, quando este recurso estiver 
disponível.  
Artigo 29 - Será permitido aos Diretores ou Coordenadores Regionais, por 
motivo justificado, a critério da Diretoria, licenciarem-se pelo prazo máximo e 
improrrogável de 45 dias.  
Artigo 30 - Compete ao Presidente do CONSELHO BRASILEIRO DE 
ORTÓPTICA: 
a) Convocar as reuniões de Diretoria, as Reuniões e Assembleia Gerais;  

b) Presidir as reuniões de Diretoria, e as Reuniões Ordinárias e 
Extraordinárias, bem como abrir as Assembleias Gerais; 

c) Representar o CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA em juízo e fora 
dele, perante todos órgãos governamentais, não podendo contrair 
obrigações, transigir, renunciar direitos, dispor do patrimônio social ou 
de qualquer forma onerá-lo, sem autorização de mais de 50% dos 
membros da Diretoria; 

d) Superintender todo o movimento da entidade tomando, em 
conformidade com os demais membros Diretores, as providências para o 
bom andamento dos trabalhos;  

e) Dar cumprimento ao que for aprovado pela Diretoria, pelas Reuniões 
e Assembleias Gerais;  

f) Assinar as atas das sessões, bem como os termos de abertura e 
encerramento dos livros da Secretaria e da tesouraria, rubricando-os;  

g) Assinar, quando necessário, em conjunto com outro Diretor, as 
correspondências do CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA;  

h) Assinar cheques e visar contas a pagar, juntamente com o tesoureiro;  

i) Apresentar no fim de cada exercício, relatório e contas de sua gestão;  

j) Assinar as propostas de novos membros aprovadas pela Diretoria, 
desde que respeitadas as disposições legais e estatutárias.  



Artigo 31 - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas 
faltas e impedimentos, bem como auxiliá-lo nos seus trabalhos. 

Artigo 32 - Ao 1º Secretário compete: 
a) Orientar e dirigir os serviços da Secretaria;  

b) Despachar o expediente, responsabilizando-se pela redação da 
correspondência na falta de um funcionário contratado pelo CONSELHO 
BRASILEIRO DE ORTÓPTICA para esse fim;  

c) Assinar a correspondência em conjunto com o Presidente, quando 
necessário;  

d) Preparar e convocar juntamente   com o Presidente, a Ordem do Dia 
para as Reuniões  e Assembleias Gerais para os membros do Conselho;  

e) Secretariar as Reuniões, lavrando as suas respectivas atas e 
assinando-as com o Presidente;  

f) Cumprir as atribuições que lhe forem conferidas pelo Presidente;  

g) Substituir o Vice-Presidente em suas faltas ou impedimentos.  

Artigo 33 - Ao 2º Secretário compete: 

a) Secretariar as sessões da Diretoria, lavrando as suas respectivas atas;  

b) Manter atualizado o fichário dos membros, com todos os dados 
necessários para a pronta identificação dos membros;  

c) Manter atualizado o arquivo geral da entidade;  

d) Substituir o 1º Secretário em suas faltas e impedimentos, auxiliando-
o sempre que possível, no desempenho de suas funções.  

Artigo 34 - Ao 1º Tesoureiro compete: 
a) Dirigir os serviços da Tesouraria, respondendo pela boa ordem da 
escrituração contábil, fornecendo balancetes mensais, balanços e 
demonstrações anuais e outros elementos julgados necessários pela 
Diretoria;  

b) Submeter à Diretoria no início de cada ano, para apreciação e 
aprovação, uma estimativa da  Receita e Despesas para o exercício;  

c) Arrecadar   receita, depositando-a no estabelecimento bancário 
designado pela Diretoria;  

d) Efetuar o pagamento das despesas autorizadas pela Diretoria;  

e) Assinar cheques em conjunto com o Presidente;  

f) Ter sob sua guarda todos os bens patrimoniais do CONSELHO 
BRASILEIRO DE ORTÓPTICA, mantendo um registro dos mesmos.  



Artigo 35 - Aos Diretores da Comissão Científica e de Publicações compete: 
a) Planejar, coordenar e executar trabalhos relativos a Ortóptica com o 
objetivo de divulgação cientifica; 

b) Quando houver patrocínio editar uma revista voltada a divulgação de 
trabalhos científicos relativos a Ortóptica. 

c) juntamente com os demais membros da diretoria, poderão instituir comissões 
científicas para eventos, publicações e protocolos e modificá-las quando 
necessário. 

Artigo 36 - A vaga que se verificar nas corporações de que trata este Capítulo, até 
6 (seis) meses antes de vencido o mandato, será preenchida por eleição, em 
Assembleia Eleitoral, convocada no prazo de 30 (trinta) dias após a ocorrência e 
o eleito exercerá o mandato pelo tempo que restar. 
Artigo 37 - Os integrantes da Diretoria ou Coordenadores Regionais que, sem 
motivo justificado deixarem de comparecer à duas Reuniões consecutivas, 
perderão automaticamente o seu mandato sem direito à reeleição por no mínimo 
3 mandatos.  
Capítulo VI 
DAS REUNIÕES 
Artigo 38 - Serão denominadas simplesmente por “Reuniões”, as sessões 
realizadas periodicamente, com o objeto de propiciar o desenvolvimento 
cientifico dos membros do CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA e 
para a discussão de problemas relativos ao exercício profissional. 
Parágrafo Único - As Reuniões Ordinárias poderão ser realizadas em data 
considerada de melhor conveniência para os membros e para a Entidade. 
Artigo 39 - Poderão haver reuniões extraordinárias, desde que o assunto a ser 
tratado requeira urgência, devendo a iniciativa de sua convocação partir da 
Diretoria ou de requerimento assinado por no mínimo 1/5 dos membros 
honorários, efetivos e jubilados do CONSELHO BRASILEIRO DE 
ORTÓPTICA.  
Artigo 40 - As Reuniões extraordinárias somente poderão ser instaladas em 
primeira convocação com a presença de 2/3 membros do Conselho, e com 
qualquer número em Segunda convocação.  
Artigo 41 - Na Reunião Ordinária, a primeira parte será destinada ao Expediente, 
no qual será lida, discutida e votada a ata da Sessão anterior, passando-se em 
seguida às comunicações de praxe e, após isso, ao assunto principal da Ordem do 
Dia. 



Parágrafo Único – Esgotada a Ordem do Dia, a palavra será franqueada a quem 
dela quiser fazer uso, mas sempre para a apresentação  de assuntos de interesse 
geral.  
Artigo 42 - As reuniões serão presididas e secretariadas na forma deste Estatuto, 
pelo  Presidente e Secretario da Entidade. 
Parágrafo Único – Poderão tomar parte das reuniões quaisquer membros do 
CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA.  
Capítulo VII 
DA ASSEMBLEIA GERAL  
Artigo 43 - A Assembleia Geral é o órgão soberano constituído pelos membros 
quites com a Tesouraria, e reunir-se-á por convocação da Diretoria, ou ainda a 
requerimento de pelo menos 1/5 dos membros honorários, efetivos e jubilados, 
respeitadas as disposições legais. 
Parágrafo Único – As Assembleias Gerais poderão ser Ordinárias e 
Extraordinárias. Para deliberar sobre as matérias das Assembleias Gerais do 
CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA deverá ter a aprovação de 3/4 
dos membros presentes na Assembleia.  
Artigo 44 - A Assembleia Geral reunir-se-á Ordinariamente: 
a) Pelo menos uma vez por ano para apreciação do relatório da 
Diretoria, Balanço e Contas referentes ao exercício anterior; 

b) Em Assembleia Eleitoral, pelo menos 30 dias antes de terminar o 
mandato da Diretoria que dirige o Conselho, para eleger a nova 
Diretoria, ou ainda, de acordo com Artigo 36 para preenchimento de 
vaga na Diretoria.  

Parágrafo Único: Para deliberar sobre as matérias das Assembleias Gerais 
Ordinárias deverá ter a aprovação de 3/4 dos membros presentes na Assembleia.  
Artigo 45 - A Assembleia Geral reunir-se-á Extraordinariamente nos demais 
casos, e para aprovar todos os assuntos, inclusive as matérias abaixo deverá ter a 
aprovação de 3/4 dos membros presentes na Assembleia,  sendo de sua privativa 
competência: 
a) Destituir os membros ocupantes de cargos eletivos, sempre que os 
interesses do CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA o exigirem;  

b) Revogar as resoluções da Diretoria;  

c) Reformar o presente Estatuto;  

d) Autorizar a compra e venda de imóveis;  

e) Resolver casos omissos no presente estatuto;  

f) Eleger os membros honorários e benfeitores.   



Parágrafo Único – A Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar 
sobre a concessão do título de Membro Honorário e Membro Benfeitor, 
deverá ser convocada especialmente para esse fim, contar com a 
presença da maioria absoluta (metade mais um) dos sócios em 1º 
convocação e em qualquer número em 2º convocação, após uma hora.  

Artigo 46 - A convocação das Assembleia Gerais deverá ser feita com 10 
dias de antecedência no mínimo, mediante edital publicado e mantido 
no site do CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA até o dia da mesma.  

Artigo 47 - O edital de convocação das Assembleia Gerais será enviado à 
todos os membros  que mantiverem seu endereço eletrônico (e-mail) 
atualizado junto ao CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA. 

Capítulo VIII 

DAS ELEIÇÕES  

Artigo 48 – A Assembleia Eleitoral prevista no artigo 45, letra b, será 
realizada bienalmente com o fim de eleger a Diretoria, ou para 
preenchimento de vaga em qualquer dessas corporações, ocorrida até 6 
meses antes do encerramento do mandato. 

Parágrafo 1º - A Assembleia Eleitoral será dirigida por uma Mesa 
constituída de um Presidente e um Secretário, indicados pela Diretoria 
em exercício, dentre os sócios fundadores, honorários, efetivos e 
jubilados. 

Parágrafo 2º - Para concorrer às eleições das corporações dirigentes do 
CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA, somente serão admitidos os 
membros quites com a Tesouraria. 

Parágrafo 3º - A inscrição deverá ser feita por requerimento dirigido ao 
Presidente da Associação, até 10 (dez) dias corridos antes da data 
marcada para a realização da Assembleia Eleitoral. 

Parágrafo 4º - Somente terão direito à voto, os sócios fundadores, 
honorários, efetivos e jubilados. 

Artigo 49 - A Assembleia Eleitoral realizar-se-á mediante 
comparecimento simultâneo dos membros do conselho. 

Artigo 50 - Caso exista mais de uma chapa, a eleição será realizada por 
voto secreto e somente serão contados os votos em Cédula Timbrada 
fornecida pela Mesa no ato da votação ou Cédulas Timbradas enviadas 
pelo correio ao membro solicitante, e recebidas no endereço para 
correspondência contido no artigo 2º, até 2 dias antes data da eleição.   



Parágrafo 1º – No caso do eleitor não assinalar na cédula da forma 
estabelecida pela Mesa, contar-se-á este voto como nulo. 

Parágrafo 2º - O membro que desejar enviar seu voto pelo correio 
deverá solicitar à Diretoria, por correspondência, fax ou e-mail envio da 
cédula Timbrada, pelo menos 7 dias antes da Assembleia Eleitoral. 

Artigo 51 - No início dos trabalhos eleitorais, a Mesa providenciará para 
que o membro possa exercer com toda a segurança, o seu direito de 
voto.  

Artigo 52 - O eleitor antes de ser admitido a votar, deverá identificar-se 
junto  à Mesa, assinando após o voto o Livro de Presença.  

Artigo 53 - O voto dado através da cédula única, será depositado 
exclusivamente pelo membro ou por seu legítimo procurador, em urna 
previamente lacrada na presença dos Mesários. A procuração deverá ser 
impreterivelmente pública, devendo ser lavrada em Cartório.  

Artigo 54 - Só serão admitidos os votos recebidos  pelo correio  de 
membros  quites com suas obrigações até a data da Assembleia 
Eleitoral.  

Artigo 55 - A apuração dos votos dados em Assembleia Eleitoral, será 
realizada pelos membros da Mesa, imediatamente após o encerramento 
da eleição na presença de pelo menos 10 sócios, que assinarão o 
respectivo Livro de Presença. 

Artigo 56 - Serão desde logo proclamados eleitos os candidatos que 
obtiverem maioria dos votos. 

Parágrafo Único – No caso de haver empate em qualquer dos cargos, 
será proclamado eleito o candidato que for portador de Certificado ou 
Diploma de Ortoptista há mais tempo.  

Artigo 57 - A Assembleia Eleitoral só será válida   se computar todos os 
votos válidos que chegarem pelo correio tempestivamente ao endereço 
de correspondência do Conselho (artigo 51), bem como os votos da 
maioria dos membros presentes.        

Artigo 58 - A Diretoria eleita e os Coordenadores Regionais indicados, 
iniciarão oficialmente o seu mandato no momento da posse, e 
encerrarão este mesmo mandato após os 2 (dois) anos de exercício, 
podendo seu mandato estender-se até a próxima eleição da Diretoria..  

Artigo 59 - A Sessão Solene de Diplomação da Diretoria poderá ocorrer 
na mesma Assembleia de eleição..  

Capítulo IX 



DO PATRIMONIO   

Artigo 60 - O patrimônio do CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA será 
constituído: 

a) Por todos os bens atuais e os que vierem a ser adquiridos;  

b) Por todas as importâncias resultantes das contribuições previstas 
neste Estatuto;  

c) Por subvenções, doações, legados, oficiais ou não, patrocinados pela 
entidade.  

Artigo 61 - Qualquer alteração no patrimônio constante do artigo 
anterior, só pode ser feita pelo Presidente e Tesoureiro, com 
autorização da Diretoria sendo que a alienação de bens somente poderá 
ser   feita se, para tanto, a Diretoria obtiver a aprovação de 2/3 dos 
membros do Conselho presentes na Assembleia Geral.  

Capítulo X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Artigo 62 - Em caso de dissolução deste Conselho, deliberado em 
Assembleia Geral onde compareçam as maiorias dos sócios fundadores, 
efetivos e jubilados, o Patrimônio Social terá o destino que a Assembleia 
resolver, não podendo ser partilhado entre os sócios, sendo priorizado a 
uma instituição sem fins lucrativos, ou a uma instituição Municipal, 
Estadual ou Federal.  

Artigo 63 - O presente Estatuto só poderá ser objeto de reforma, 
decorridos dois anos de sua vigência em Assembleia Geral.  

Artigo 64 -   Os cargos eletivos e os assumidos por designação da 
Diretoria, serão exercidos graciosamente.  

Artigo 65 - Será lavrada ata de todos os atos coletivos do CONSELHO 
BRASILEIRO DE ORTÓPTICA, em folha solta.  

Artigo 66 - O CONSELHO BRASILEIRO DE ORTÓPTICA não poderá 
participar de qualquer ato político ou religioso.  

Artigo 67 - O presente estatuto, ora alterado, entrará em vigor 
imediatamente, na data de sua aprovação. 

Nada mais havendo a ser discutido, a presente ata foi lida e achada 
conforme por todos os presentes, devendo ser levada a registro, sendo 
assinada pela Presidente da Mesa Andrea Pulchinelli Ferrari e pela 
Secretária da Mesa Claudinéia Miranda Dutra.  



São Paulo, 25 de novembro de 2017. 

_________________________________ 

Andrea Pulchinelli Ferrari 

Presidente da Mesa 

_________________________________ 

Claudinéia Miranda Dutra  

Secretária da Mesa 
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