
Estatuto do Colégio Interamericano de Radiologia 
 
Aprovado em Chicago em 1 de dezembro de 2009. 
 
(Estatutos anteriores: Zaragoza 2006) 

 
 

CAPÍTULO NONO  DOS CONGRESSOS TRIGÉSIMO QUARTO. 
 
a) O Congresso Interamericano de Radiologia será realizado a cada dois anos, entre uma 
residência e outra. Eles serão patrocinados pelo CIR, mas a responsabilidade pela realização e 
financiamento será do grupo nacionaldo país sede. A Junta Diretiva poderá alterar a data do 
Congresso se necessário, exigindo por isso maioria simples. As línguas oficiais dos 
Congressos serão, para todos os efeitos, espanhol, inglês e português. 

 
 
b) Os Congressos Interamericanos de Radiologia serão regidos de acordo com a Regulação de 
Cursos e Congressos do CIR. 
 
c) Os Congressos Interamericanos de Radiologia serão presididos pelo Presidente do Colégio 
Interamericano de Radiologia e o Presidente da Associação Nacional do país anfitrião, 
conduzirão as reuniões organizacionais necessárias  e eventos sociais e oficiais com a mesma 
categoria e representação . 

 
d ) Para a organização de cada Congresso , a Junta Diretiva do CIR, nomeará um Presidente do 
Comitê Científico, que irá trabalhar em conjunto com sua contraparte do Comitê organizador 
da Associação Nacional sede do Congresso , aderindo à regulamentação de congressos do CIR. 
Ambas as associações nomearão de comum acordo um relator do congresso. 

 
e) A agrupação nacional que for eleita para sediar o próximo Congresso Interamericano deverá 
apresentar, 18 meses antes do congresso, um programa preliminar com temas e palestras, que 
deve atender às exigências  estabelecidas pela comissão de educação do CIR, a respeito do 
credenciamento e  educação médica continuada. O programa definitivo deverá ser aprovado e 
divulgado doze meses antes da realização do evento. 

 
f) Se a Associação Nacional anfitriã deixar de cumprir com os termos e condições 
acima indicados e se a Junta Diretiva considerasse que poderia haver atraso significativo 
insolúvel, com antecedência de não menor de onze meses, poderá revogar a nomeação da 
sede aprovada e nomear a associação nacional sede alternativa para realizar o evento. 

 
g) O Comitê organizadora do Congresso proporcionará financiamento para dois 
membros nomeados pela Junta Diretiva visitar a sede para avaliar as instalações. 

 
 
h ) A associação nacional aprovada como sede deverá comprometer-se a contribuir para o 
Fundo de Educação do CIR cinco por cento da receita bruta do Congresso, com a obrigação de  
apresentar, num prazo não superior a noventa dias após o evento, o relatório financeiro do 
mesmo. Na falta, poderá ser estabelecido um acordo diferente, nunca inferior ao produto em 
congressos de características semelhantes e número semelhante de participantes. Isto deve 



ser aprovado pela Junta Diretiva em conformidade com o regulamento para este fim. Durante 
o Congresso, o Comitê Organizador reservará horários e espaços apropriados para a realização 
da Assembleia Geral do CIR, suas sessões ordinárias, e Cerimônias de Premiação. 

 
i) A associação nacional sede deverá proporcionar, durante as datas do congresso, os fundos 
necessários para viagem e hospedagem do Presidente, Presidente eleito, Secretário Geral, 
Tesoureiro e Presidente do Comitê Científico. Estes membros poderiam ser incorporados ao 
programa científico do evento. Em condições semelhantes deverá dar-se preferência à 
participação, em geral, de professores membros do CIR. 

 
 
j) A associação nacional sede concorda em aceitar o conteúdo dos parágrafos anteriores 

assinando, para isso, um contrato com o CIR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


