
,,iffi
Ata de Assembleia Geral Extraordin6ria realizada no dia 30 de novembro de 2018, en\
segunda convocageo, ds 08 hs, para deliberar acerca da reforma estatutaria do

HUMANIZE.

Aos trinta dias do m€s de novembro de dois mil e dezoito, na sede do HUMANIZE,

localizado a Rua Sitio Novo, n 72, Prazeres, JaboatSo dos Guararapes neste estado

de Pernambuco, realizou-se, em segunda convocag5o es 08 hs, a presente

Assembleia Geral Extraordineria do lnstituto Humanize de AssistCncia e

Responsabilidade Social, convocada atrav6s de Edital afixado em sua sede e ainda

por email enviado a cada um dos associados os quais atestaram o recebimento e

deram ci6ncia, com a finalidade de deliberar acerca da reforma estatutaria. Sob a

presid6ncia do Sr Jairo Luis Flores, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra.

Gilmara Regina Bernardes Carvalho que verificando os regtstros de presenga dos

associados, o qu6rum necessario para realizagao da Assembleia, deu-se inicio aos

trabalhos, pondo em discussao e votagao a alteraESo do Estatuto Social, cuja proposta

foi lida pela Sra Gilmara Regina Bernardes Carvalho, nos seguintes termos, passando

a ter a seguinte redagSo:

INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

ESTATUTO

TiTULO I

Denominaqio, Sede e Foro, Finalidades e Duragio

Artigo lo. o lNsTlTUTo HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDAOE

SOCIAL 6 uma associagao civil de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza

filantr6pica, com sede e foro no municipio de Jaboatao dos Guararapes, Estado de

Pernambuco, d Rua Sitio Novo, no 72, Prazeres, Cep.. 54.325-628' podendo, no

entanto, ter dependCncias em todo o territ6rio nacional.

Artigo 20. O INSTITUTO tem por finalidade:

| - prestar assist6ncia i sa[de;

ll - promover o ensino e a educaqao:

lll - prestar servigos de assistEncia d infincia, a adolescCncia e a familia;

'r

lV - prestar servigos de assistencia ao idoso;



V-promoveracultura;

Vl - desenvolver as obras e atividades de promogao humana e servigo social.

Vll - colaborar com o desenvolvimento do Estado de Pernambuco e para a melhoria da

condiQao de vida de sua populaqao e de outros Estados, garantindo a universalidade

de acesso aos serviqos de salde em todos os niveis de assistencia, e a integralidade

de assistencia, entendida como conjunto articulado e continuo das ag6es e servtqos

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os

niveis de complexidade do sistema.

Parigrafo fnico. No exercicio das suas atividades, o INSTITUTO atuare sem

distinguir condigao social, raqa, sexo, nacionalidade, idade, cor, profissao, credo ou

religiSo, respeitando os parametros e proposig6es estabelecidos pelo seu Estatuto e

pela legislaQao e regulamentos federais, estaduais ou municipais, assim como os

normativos do Sistema Onico de Sarlde - SUS a ele aplic5veis, assegurando o direito

d informagSo, is pessoas assistidas, sobre sua sa0de, protegendo sempre, a familia,

a maternidade, a inf6ncia, a adolesc6ncia e a velhice e at6 onde lhe permitir as suas

finangas, observando sempre, os principios da legalidade, da impessoalidade, da

moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiencia do Sistema Unico de

Salde expressos na ConstituigSo Federal e na Lei n. 8.080/90.

Artigo 30. A prestagio dos servigos que comp6em os objetivos institucionais se dar6

de forma gratuita e/ou remunerada e para tanto, o INSTITUTO podera celebrar

contratos, conv6nios, acordos, ajustes, termos de parceria ou instrumentos

congEneres, de natureza t6cnica ou financeira, com sociedades p0blicas ou privadas,

nacionais ou estrangeiras, para o desenvolvimento das suas finalidades institucionais,

ficando limitada d capacidade dos recursos financeiros repassados para o fim a que se

destinarem.

Par6grafo Onico - Como instituigSo filantr6pica, a AssociagSo se prop6e

com os poderes priblicos e demais entidades que tenham como

solidariedade humana, social e econ6mica.

Artigo 40. O prazo de duragSo do INSTITUTO 6 por tempo indeterminado.

a colaborar

objetivo a

TITULO II

Dos Associados, Direitos e Deveres, Admissao e Exclusio
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Artigo 5o. O INSTITUTO 6 constituido por um n0mero ilimitado de pessoas

reconhecida idoneidade moral, distribuidas em tr6s categorias.

l- associados FUNDADORES, as pessoas flsicas que participaram da

constituigio e subscreveram a ata de assembleia de sua fundagao;
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ll - associados EFETIVOS, as pessoas fisicas admitidas para integrar o quadro

associativo do INSTITUTO, na forma deste Estatuto;

lll - associados HONORARIOS, as pessoas fisicas ou juridicas que vierem a

contribuir, de qualquer forma, para o patrim6nio social ou que hajam prestado

relevantes servigos em favor do INSTITUTO, assim considerados pela Assembleia

Geral, por proposta do Conselho de Administragao.

Parigrafo primeiro. Os associados possuem direitos iguais, mas somente a categoria

dos associados fundadores e dos associados efetivos, regularmente em dia com suas

obrigag6es estatutarias, terSo o direito a voto nas assembleias gerais e poderao ser

eleitos para os cargos administrativos do INSTITUTO.

Par6grafo segundo. Os associados fundadores e associados efetivos ficam sujeitos d

uma contribuigeo mensal, semestral ou anual a ser estabelecida em Assembleia Geral.

Os associados honor6rios ficam dispensados dessa obrigaQao, entretanto, se assim o

desejarem, poderao contribuir espontaneamente.

Artigo 60. Os associados NAO respondem, solidaria ou subsidianamente, pelas

obrigag6es assumidas em nome do INSTITUTO.

Artigo 70. S5o direitos dos associados:

| - participar da Assembleia Geral;

ll - votar e ser votado para a renovagio da Diretoria Executiva, do Conselho de

AdministragSo ou para o Conselho Fiscal, atentando-se ao previsto no par6grafo

primeiro do artigo 50 do presente Estatuto;

lll - propor a admissio de novos associados; 11 i
lV - postular d Diretoria Executiva, ao Conselho de AdministragSo e, se for o caso, a t dt
Assembleia Geral, o exato cumprimento do presente Estatuto; 

\ I
V - propor d Diretoria Executiva a adogao de medidas que sejam do interesse dof U 

'
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Vl - requerer a convocagao de Assembleia Geral, desde que justificados o. ,otiror; h

Vll- e solicitar, a qualquer tempo, a sua baixa do quadro social do INSTITUTO.

Artigo 80. 56o deveres dos associados:

| - cumprir e zelar pelo presente Estatuto Social;

ll - comparecer es Assembleias Gerais e aos atos solenes promovidos pelo

INSTITUTO;

lll - aceitar e exercer, ressalvada escusa legitima, o cargo para o qual for eleito ou

designado;

lV - denunciar irregularidades ou abusos que possam prejudicar o INSTITUTO,

lV - e colaborar com a consecugSo das fiqalidades estatutarias.

Artigo 90. A admiss6o de associados efetivos se dar6 por indicagao dos associados

fundadores ou por proposta subscrita, no minimo, por tres associados efetivos, em dia

com as suas obrigag6es estatutarias.

Paragrafo fnico. Caberd ao Conselho de Administragao a aprovagao da indicaqao ou

proposta, mediante "referendum" na primeira Assembleia Geral que vier a ocorrer.

Artigo 10. A exclusSo de um associado se dar6:

| - por comportamento incompativel com a dignidade da lnstituiEio;

ll - por causar prejuizo moral ou material ao INSTITUTO;

lll - por condenagao, em sentenga transitada em julgado, por crime doloso ou ato que

o torne inid6neo:

lV - por recusa ou abandono, sem motivo justificado, do cargo para o qual tenha sido

eleito ou designado;

V - e por descumprimento do presente Estatuto Social.

Par6grafo primeiro. A exclusSo dependerS de regular sindicincia e deliberaQao do

Conselho de AdministragSo, assegurando-se o amplo direito de defesa.

Parigrafo segundo. Da decisao que deliberar a exclusio, caberd recurso d
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Artigo 1 I . Alternativamente e antecipadamente a aplicagao da penalidade de

exclusSo do associado e especificamente nos casos de descumprimento do presente

Estatuto, assim como dos regulamentos internos, resolug6es ou normativos do

INSTITUTO, o Conselho de AdministragSo poderd decidir pelas penalidades de

advertCncia por escrito ou suspensao por at6 sessenta dias do associado, levando em

consideragSo a natureza e a gravidade da falta cometida.

Parigrafo rinico. A penalidade de suspensSo priva o associado do exercicio dos

direitos estatutarios, assegurando-se, de qualquer forma, a ampla defesa, nos termos

do presente Estatuto.

TiTULo ilt

Dos 6rg5os de Deliberagio, Administragio e Fiscalizagio

Artigo 12. sao os seguintes os 6rg5os de administragao e fiscalizagao do lNSTlrUTo:

| - Assembleia Geral;

ll - Conselho de AdministragSo;

lll - Diretoria Executiva;

lV - Conselho Fiscal.

CApiruLo l- Da Assembleia Geral

Artigo 13. A Assembleia Geral 6 o 6rgio mdximo e soberano do INSTITUTO e

constitui-se de todos os associados..na plenitude de seus direitos sociais, para

deliberar e decidir sobre qualquer assunto que nao contrarie o Estatuto e a legislagao

vigente.

Artigo '14. A Assembleia Geral podera ser ordindria ou extraordin6ria, conforme o

assunto para a qual seja convocada, podendo instalar-se simultaneamente.

Artigo 15. A Assembleia Geral ordin6ria sera realizada anualmente, para deliberar:

| - at6 30 de abril, sobre

patrimonial referente ao

Conselho Fiscal;

a prestageo de contas da Diretoria Executiva e o balango

exercicio financeiro anterior, previamente verificado pelo
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ll - sobre a eleigSo e posse da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos membros

do Conselho de AdministraQao, no mCs de abril, no mesmo dia da reuniSo citada no

inciso anterior, mas a cada quatro anos;

ll - ate 30 de dezembro, sobre a previsao orgamentAria para o exercicio seguinte.

Artigo 16. A Assembleia Geral Extraordin6ria ser6 realizada em qualquer tempo, para

deliberar sobre:

| - reforma do Estatuto;

ll - dissolugSo do INSTITUTO;

lll - a proposta do Conselho de Administ?ag5o para a admiss5o de novos associados

e a indicagao de associados HONORARIOS;

lV - a destituigao dos seus administradores, membros eleitos do Conselho de

Administragio e do Conselho Fiscal.

V - os recursos apresentados contra decisSo do Conselho de AdministraQao de

suspensSo ou exclus5o de qualquer associado;

Vl - a alienagao ou oneraqao de im6vel do INSTITUTO;

Vll - e qualquer outro assunto constante da pauta de sua convocagSo.

Artigo 17. A convocaESo da Assembleia Geral se dar5 pelo Presidente da Diretoria

Executiva, e dever6 conter a data, hora, local e a ordem do dia, formalizada por e-mail

ou por carta direcionados aos associados, com confirmagio de recebimento e com

anteced6ncia de dez dias corridos da data marcada para a Assembleia.

Paragrafo primeiro. A convocagao da Assembleia Geral Eltraordindria tamb6m

poder6 ser solicitada por um quinto dos associados em pleno exercicio dos seus

dlreitos sociais, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Diretoria Executiva,

constando o assunto objeto da solicitagio e os motivos que justifiquem tal

convocagio.

Par6grafo segundo. Se no prazo de dez dias da data do protocolo de requerimento a

Assembleia Geral Extraordin6ria n6o for convocada, os associados signat6rios do

requerimento poderSo, a seu criterio, realizar a convocagSo, da forma como prevista

no presente Estatuto.
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Par5grafo terceiro. Sobre a Assembleia Geral Ordin5ria, caso o

Diretoria Executiva retarde, por qualquer motivo, a sua convocagao,

realizada pelo Conselho de Administragdo ou pelo Conselho Fiscal.

esta podera ser

Artigo 18. As Assembleias Gerais Ordin5rias ou ExtraordinSrias serSo abertas na hora

designada, com a presenga de, no minimo, METADE MAIS UM dos associados com

direito a voto.

Par5grafo (nico. N5o havendo qu6rum para a primeira convocag6o, a Assembleia

poder6 ocorrer, em segunda convocaEdo, trinta minutos ap6s, com qualquer nimero

de associados.

Artigo {9. Ser5 aprovada a deliberagSo que obtiver a maioria de votos do total de

associados presentes, no exercicio Oa pienituae de seus direitos sociais.

Par6grafo [nico. O qu6rum para apreciageo e deliberagao sobre os assuntos a seguir

indicados sere, obrigatoriamente, de dois tergos dos associados com direito a voto,

n6o podendo a Assembleia Geral ser instalada, em qualquer convocag5o, para tais

deliberag6es, sem a garantia de dois tergos dos associados com direito a voto.

| - reforma do Estatuto;

ll - dissolugSo do INSTITUTO;

lll - a alienagSo ou oneraQao de im6vel;

lV - e a destituigSo dos seus administradores, membros eleitos da Diretoria Executiva,

do Conselho de Administragao e do Conselho Fiscal.

Artigo 20. Presidir6 a Assembleia Geral o Presidente da Diretoria Executiva, salvo nos

seus impedimentos legais, na apreciaQao dos recursos contra suas deliberag6es e por

ocasiao da apresentaEao da prestag6o de contas do INSTITUTO. Na sua aus6ncia ou

impedimento, conduzire os trabalhos o Vice-Presidente ou, se necess6rio, qualquer

outro Conselheiro ou associado.

Par6grafo primeiro. Quem presidir a Assembleia Geral designar6 um secret6rio que L
se incumbire de redigir a ata, 11 I

Pategralosegundo. As deliberag6es sereo sempre tomadas mediante apuragao de \ l
votos por quem presidir a Assembleia Geral. t \
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Parigrafo terceiro. Ao que presidir a Assembleia Geral n5o caber5 o voto simples e

sim apenas o voto necessario para desempate nas votag6es.

Artigo 21. Ainda competir6 privativamente a Assembleia Geral:

| - aprovar as normas a serem observadas para a aquisigao de bens, servigos e

contratagao de obras que lhe forem apresentadas pelo Conselho de Administragao;

ll - aprovar as normas de recrutamento e selegao de pessoal, bem como o plano de

cargos, carreira, sal6rios e beneficios que lhe forem apresentadas pelo Conselho de

Administragao;

lll - resolver os casos omissos no presente Estatuto e aqueles que lhe forem

apresentados pelo Conselho de AdministragSo, pelo Conselho Fiscal ou ainda por,

pelo menos, um quinto dos associados, em pleno exercicio de seus direitos sociais.

CApiTULo ll - Do Conselho de Administragao

Ar|.igo 22. O Conselho de AdministragSo 6 6195o deliberativo e fiscalizador, com

poderes para orientar, referendar ou vetar os planos e programas de trabalho da

Diretoria Executiva, sem prejuizo das demais disposiQ6es contidas no presente

Eslatulo, composto por um Presidente, um Vice-Presidente e mais quatro

Conselheiros.

S 1'- Os Conselheiros eleitos para compor o Conselho de Administragao escolheram

entre seus pares, anualmente, o Presrdente e o Vice Presidente.

$ 2" - Os Conselheiros n5o receber6o qualquer remuneragao ou vantagem pelos

serviQos prestados nesta condigSoe;

$ 30 - Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Executiva, ficam

obrigados a renunciar a condigSo de Conselheiro do Conselho de AdministragSo,

quando assumirem fung6es executivas;

S 4o - O Vice-Presidente do Conselho de AdministraESo, assumir6 a presid6ncia do

Conselho nas ausdncias ou impedimentos do Presidente.

Artigo 23 - Compete ao Conselho de AdministragSo:

l- Definir o 6mbito, os objetivos e as diretrizes de atuagSo da entidade, em

conformidade com a Lei no 15.210, de 19 de Dezembro de 2013, que disp6e

Ca威6面o Eduardo Maka
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sobre as organizag6es sociais de Sarlde - oSS, no .mbito do =",r." .lj'"ffi
Pernambuco.

ll - aprovar a proposta de trabalho para a celebragao de contratos em geral,

dentre eles, contratos de gestSo e gerenciamento de unidade plblica;

ll - referendar ou contestar o Relat6rio Circunstanciado das atividades,

acompanhado da Prestagao de Contas e do Balango Patrimonial, elaborado

pela Diretoria Executiva para apresentaqSo d Assembleia Geral;

lll - aprovar ou vetar proposta de orgamento da entidade e o programa de

investimentos;

lV - fiscalizar o integral cumprimento deste Estatuto e resolver os casos

omissos, na 5rea de sua competCncia;

V - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas em contrato de

gestao;

Vl - analisar, discutir e aprovar alterag6es no Estatuto, no Regimento lnterno

da entidade e Manual de Recursos Humanos de suas unidades, mesmo que,

unidades p0blicas sob gesteo, que deverS dispor, no minimo, sobre a

estrutura, o gerenciamento, os cargos e as compet6ncias;

Vll - aprovar as normas de recrutamento e selegdo de pessoal, bem como o

plano de cargos, sal5rios e beneficios;

Vlll - nomear comiss6es para opinar sobre propostas de admissSo de s6cios,

para realizar sindicancias e para outras finalidades, a juizo do Conselho de

AdministraqSo;

lX - julgar e aplicar penalidades aos s6cios;

X - expedir todas as suas decis6es por ato denominado: Resolug5o do

Conselho de AdministragSo;

Xl - aprovar o Regulamento pr6prio contendo os procedimentos para a

contratagao de obras e servigos, bem como para compras e alienag6es que

visam o cumprimento de suas finalidades;
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Xll - fiscalizar todos os serviEos administrativos do lnstituto e seus orga



Xlll - aprovar e encaminhar, aos 6rgaos superiores, os relat6rios gerenciais ffi
de atividades das unidades, elaborado pela diretoria;

XIV - na hip6tese de unidade priblica sob gestSo, fiscalizar e deliberar sobre

o cumprimento das diretrizes e metas definidas para o contrato de gestao, os

relat6rios gerenciais e respectivas demonstrag6es financeiras e cont6beis,

bem como, as contas anuais da entidade, com o auxilio de auditoria externa;

XV - apurar e pronunciar-se sobre denincia que lhe for encaminhada pela

sociedade civil em relagSo d gestSo e aos serviEos sob a responsabilidade do

lnstituto adotando as providCncias cablveis.

Artigo 24 - O Conselho de Administraqao se reunir6, ordinariamente, no minimo, 3

(tr6s) vezes ao ano, e, extraordinariamentel a qualquer tempo, mediante convocagSo

de seu Presidente, ficando garantido a 1/5 (um quinto) de seus membros o direito de

convoc6-las, atrav6s de carta registrada e encaminhada ao enderegos de seus

membros constantes de seus registros no lnstituto, com antecedEncia minima de

3(kCs) dias (teis, com a mengao da pauta de assuntos, local, dia e hora da reunieo,

sendo instaurada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administragao, ou em

caso de seu impedimento ou aus6ncia, pelo vice, ou ainda, persistindo o impedimento

ou aus6ncia, por qualquer membro do Conselho de Administraqao, o qual designare

um SecretSrio dentre os presentes.

$ 10 - As reuni6es do Conselho serSo abertas aos associados, com direito a voz e sem

direito a voto, delas podendo participar tamb6m os convidados do Conselho.

S 20 - As deliberag6es do Conselho de Atministragao sereo tomadas pela maioria de

votos de seus membros presentes a reuniao, competindo ao seu Presidente o voto de

qualidade.

S 30 - Os membros do Conselho de Administrageo poder5o votar e participar de

reuni6es por meio de videoconfer6ncia, quanto assim, instalada a reuniSo.

S 4o - E vedada a representagSo de membro do Conselho de AdministragSo em suas

reuni6es, por procurador.

Artigo 25 - Todos os membros do Conselho de AdministragSo terao os mesmos
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Artigo 26 - Ao Presidente do Conselho de Administragio eleito anualmente entre seus

pares, caber6:

| - convocar e dirigir as reuni6es do seu Conselho;

ll - nomear, entre os

decorrentes;

lll - designar, entre

examinados;

seus pares, um Secret6rio para exercer as fung6es

os Membros, um relator dos assuntos a serem

lV - assinar a correspondCncias;

V - convocar a Assembleia Geral;

Vl - promover a execugao das deliberag6es do Conselho de AdministragSo;

Vll - Propor alterag6es neste Estatuto.

Atligo 27 - Em caso de afastamento de algum membro do Conselho de

AdministraQao, durante a vigencia do respectivo mandato, devera ser eleito substituto

no prazo m6ximo de 60 (sessenta) dias.

Artigo 28. lmportara em declaragSo de vac5ncia de cargo eletivo de conselheiro:

| - o falecimento;

ll - a ren0ncia;

lll - e a ausEncia a trds reuni6es consecutivas ou a seis intercaladas, a contar da

posse.

Parigrafo rinico. No caso de vacAncia, o pr6prio Conselho elegeri seu novo

conselheiro.

CApiTULo lll - Da Diretoria Executiva

Artigo 29o A Diretoria Executiva, eleita pelos s6cios em Assembleia Geral Ordindria, 6

6196o deliberatlvo e conlrolador, com poderes para planejar, orientar e fazer executar

os planos e programas de trabalho, 6 composta. l,

a)Presidente; / \ (
b)lovice-Presidente; W h t
c)loSecretario: a V / '4,
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d) 20 Secret6rio;

e) 1o Tesoureiro;

f) 20 Tesoureiro.

g Unico - E vedado aos componentes da Diretoria Executiva

remuneragSo, vantagens ou beneficios, por qualquer forma ou titulo.

i)

j)

#
a percepESo de

Artigo 30o Compete a Diretoria Executiva do lnstituto, com atrrbuig6es e poderes que

a lei lhe s5o conferidos no Estatuto Social e Legislagao:

a)

b)

C)

d)

e)

- submeter d Assembleia Geral, o Relat6rio Circunstanciado das atividades do

lnstituto, acompanhado da PrestaQeo de Contas e do Balango Patrimonial, com

o competente parecer do Conselho de AdministragSo e do Conselho Fiscal;

- preparar e encaminhar para a deliberagdo da Assembleia Geral o Plano

Plurianual, o Plano de AESo e o Orgamento para cada novo exercicio financeiro

do lnstituto;

- fiscalizar o integral cumprimento deste Estatuto e resolver os casos omissos,

excegao aos de competCncia da Assembleia Geral;

- analisar, discutir e aplicar o Regulamento lnterno, os regimentos dos 6rgios

e departamentos, bem como as demais normas de procedimento administrativo

do lnstituto;

- expedir todas as suas decis6es por ato denominado: ResolugSo da Diretoria

Executiva;

- propor a Assembleia Geral o valor da contribuiqao prevista no Art. 6, alinea

" a":

- fiscalizar todos os servigos administrativos do lnstituto e de seus 6rgaos ou

departamentos;

- a aquisigao, a alienaQao e a oneraqSo de bem im6vel, m6vel e equipamento,

assim como confissSo de divida com garantia real ou pessoal, ressalvados

aqueles atos de competencia do Conselho de AdministragSo e da Assembleia

Geral;

- a aceitag6o de heranga, legado ou doaqao;

- aprovar as normas gerais sobre contratos, convenios e ajustes, provindas

dos divelsos 6rgaos ou departamentos do lnstituto;

g)

h)

k) - Decidir sobre aplicag6es financeiras, ouvindo o Conselho Fiscal, desde que

tais operagoes se revistam de seguranSa e liquidez;

l) - Criar comiss6es especiais para o exame dos

necess6rios a consecu€o dos objetivos sociais;

Cart6rio Eduardo Malta
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m) Contratar os profissionais necess5rio d execugSo dos servigos do lnstituto, Uem(Jp.*,'1: ,/

como dispens6-los nas deco116ncias de necessidades;

n) Nomear administradores e procuradores;

Par6grafo Primeiro Para desempenho das atividades que levem ao cumprimento de

suas finalidades e objetivos, a Diretoria Executiva do lnstituto poder6 preencher o seu

quadro funcional com t6cnicos, cedidos pela Prefeitura Municipal ou outros 6rgaos

p(blicos municipais, estaduais ou federais, via Termo de Cessao.

Par5grafo Segundo O mandato da Diretoria Executiva serd de 04 (quatro) anos,

coincidindo com a eleig6o do Conselho de Administrageo e do Conselho Fiscal,

podendo haver reeleigao.

Artigo 31o Ao Presidente da Diretoria Executiva compete:

| - representar o INSTITUTO em juizo ou fora dele;

ll - convocar e presidir as reuni6es da Assembleia Geral e da pr6pria Diretoria

Executiva;

lll - realizar todos os atos de dlregSo implicita ou explicitamente que lhe forem

atribujdos por este Estatuto, podendo delegar atribuig6es;

lV - executar as deliberag6es da Assembleia Geral e do Conselho de Administraqao;

V - autorizar medidas urgentes e inadiSveis, assim como despesas extraordinarias,

n6o previstas no orgamento do exercicio, "ad referendum" da Assembleia Geral;

Vl - abrir, movimentar e encerrar contas bancarias, emitir, endossar e avalizar titulos

de cr6ditos e/ou ordens de pagamento, celebrar contratos de financiamento com

bancos e estabelecimentos de credito em geral, contrato de capital de giro ou qualquer

outra forma de empr6stimo, ofertando as garantias necessSrias, quer por aval,

endosso, cess6o ou qualquer outra forma exigida, sempre

Tesoureiro;

em conjunto com o

Vll - receber ou autorizar que sejam recebidos quaisquer

oriundas de entidades piblicas, autarquias ou particulares;

Vlll - abrir e/ou encerrar filiais;

Ca威6面o Eduardo Matta
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lX - nomear prepostos e/ou procuradores, outorgando-lhes os poderes que

necessSrios por instrumento pr6prio, priblico ou particular.

Artigo 32. Ao Vice-Presidente compete:

l- substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos, praticando todos os atos

da sua compet6ncia;

ll - aceitar as delegaq6es que lhe forem atribuldas pelo Presidente, auxiliando-o no

que for solicitado.

Artigo 33. Ao 1o Secret6rio compete:

| - organizar e gerir os servigos da Secretaria do INSTITUTO,

ll - organizar e secretariar as reuni6es do Conselho de Administragao, redigindo as

respectivas atas;

lll - preparar a convocagSo das reuni6es da Assembleia Geral, organizando-as para

que saiam a contento;

lV - assinar, com o Presidente, os titulos e diplomas conferidos pelo lnstituto;

V - manter atualizado o cadastro dos associados, controlando, inclusive a situaqao de

cada um quanto a posigSo de regularidade para gozo dos direitos sociais;

Vl - redigir as corresponddncias, avisos e outros atos internos da Diretoria Executiva e

da sua Presid€ncia;

Vll - supervisionar a redagdo final das prestag6es de contas, dos relat6rios de

atividades e da proposta orgamentaria anual.

Artigo 34. Ao 2o Secretdrio compete:

| - substituir o 1o Secret6rio nas suas faltas ou impedimentos, praticando todos os atos

da sua compet6ncia;

ll - aceitar as delegag6es que lhe forem atribuidas pelo

que for solicitado.

Artigo 35. Ao 1o Tesoureiro compete:

| - organizar e gerir os servigos da Tesouraria;

1o Secret6rio,

“

Cart6面o Eduardo Maka
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Presidente;

lll - fornecer ao Conselho de AdministragSo e ao Conselho Fiscal o balango

patrimonial do INSTITUTO, acompanhado dos demonstrativos cont6beis

indispenseveis a uma boa interpretagSo, bem como auxiliar o Secret6rio a preparar a

prestagao de contas, o relat6rio de atividades institucionais e a proposta orgament6ria;

lV - apresentar, mensalmente, ao Presidente relat6rio sucinto das atividades sob sua

responsabilidade.

Artigo 36. Ao 2o Tesoureiro compete:

| - substituir o 1o Tesoureiro nas suas faltas ou impedimentos, praticando todos os

atos da sua competCncia;

ll - aceitar as delega96es que lhe forem atribuidas pelo 1o Tesoureiro, auxiliando-o no

que for solicitado.

CAPiTULo lV - Do Conselho Fiscal

Artigo 37. O Conselho Fiscal e o 6195o de fiscalizagSo das contas e da gestio

financeira do INSTITUTO, eleito pela Assembleia Geral, tamb6m com mandato de

quatro anos e composto por tres membros titulares e igual n0mero de suplentes,

sendo permitida a reeleigao.

Artigo 38. Compete ao Conselho Fiscal:

| - examinar, em qualquer tempo, as contas e demonstrag6es financeiras, os livros, os

pap6is e o caixa do INSTITUTO, devendo o seu Tesoureiro fornecer-lhes as

informag6es solicitadas e auxili6-lo no que couber;

ll - examinar, anualmente, a prestagao de contas, o balango patrimonial e os

demonstrativos da Diretoria Executiva, emitindo parecer para apreciagSo da

Assembleia Geral;

lll - pedir esclarecimentos adicionais, emitir recomendag6es e orientag6es d Diretoria

Executiva e sugerir medidas d Assembleia Geral em relag6o a falhas e/ou

irregularidades financeiras, t6cnicas ou administrativas que eventualmente detectar;

lV - contratar

independentes.

e acompanhar o trabalho de eventuais auditorias externas

Cart6rio Eduardo tlat, 4
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TITULO IV

Eleig6es e Posse

Artigo 39. As eleiE6es se processarao por escrutinio secreto ou por aclamagio,

cabendo um voto a cada associado presente d Assembleia Geral e que estejam aptos

a exercerem seus direitos sociais, n5o se admitindo voto por procuraE5o.

Artigo 40. Verificada a existencia de "quorum" e instalados os trabalhos, o Presidente

dara conhecimento das chapas inscritas para o pleito e determinard o inicio do

processo de votagSo, pelas c6dulas devidamente autenticadas e das quais constar6 a

identificag6o das chapas concorrentes.

Paragrafo fnico. Oconendo empate na votageo, considerar-se-e vencedora a chapa

cujos membros representarem maior tempo de admissao no quadro de associados do

INSTITUTO.

Artigo 41. PoderS concorrer a qualquer cargo eletivo previsto neste Estatuto o

associado que esteja, na data da eleig6o, em situagSo regular com as obrigag6es

sociais, sendo vedado ao associado participar de mais de uma chapa concorrente.

Artigo 42. O registro das chapas, com a anu6ncia expressa dos seus membros, se

fara na secretaria da Diretoria Executiva, exigindo-se chapas completas para a

Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e para o Conselho de AdministraQao, mediante

requerimenlo em duas vias, firmado por um dos candidatos e protocolado com

antecedencia minima de dez dias da data da Assembleia Geral.

Artigo 43. Compete d Diretoria Executiva, at6 quarenta e oito horas ap6s o t6rmino do

prazo de registro das chapas, verificar sua regularidade, bem como decidir sobre

eventuais impugnag6es apresentadas em igual prazo.

Artigo 44. Os eleitos reputar-se-ao empossados assim que proclamada a apuraQao

final do escrutinio ou mesmo da aclamagSo.

T:TULO V

Do PatrimOnio,Receitas e Gestio Econ6mico‐ Financeira
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'ffiArtigo 45. Constituem patrim6nio do INSTITUTO os bens m6veis e im6veis, veiculosft

ag6es, titulos e equipamentos adquiridos ou recebidos por doagSo, para a consecuEao

de seus objetivos sociais, para a obtengSo de renda ou ampliag5o do patrim6nio.

Artigo 46. Constituem fontes de receita do INSTITUTO:

I - as contribuig6es de seus associados;

ll - as doag6es de pessoas fisicas ou juridicas, pUblicas ou privadas, nacionais ou

estrangeiras;

lll - as subveng6es e auxllios dos poderes piblicos;

lV - os rendimentos decorrentes da prestalao de servigos;

V - juros, dividendos, legados, alugu6is ou quaisquer outras esp6cies de auxilios e

rendimentos.

Paregrafo primeiro. Os recursos advindos dos poderes p0blicos deverSo ser

aplicados de acordo com o avengado nos contratos, conv6nios e demais instrumentos

celebrados.

ParSgrafo segundo. Todos os recursos e excedentes financeiros decorrentes das

atividades do INSTITUTO serao integralmente aplicados

desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Artigo 47. E vedado ao INSTITUTO distribuir lucros,

bonificag6es, participag6es ou parcela do seu patrim6nro,

pretexto.

na manutengSo e no

Parigrafo fnico. O INSTITUTO tamb6m neo remunerar5 e nem conceder5

vantagens ou beneficios, por qualquer forma ou titulo, a seus conselheiros,

associados, instituidores ou benfeitores.

Artigo 48. Para o desejado controle da situagSo econ6mica e financeira, o INSTITUTO

dever5 manter um sistema de contabilidade atualizado, com registro do patrim6nio,

receitas, custos e despesas, encerrando o exercicio social e financelro em 31 de

dezembro de cada ano, coincidindo com o ano civil, levantando-se o balango

resultados, dividendos,

sob nenhuma forma ou

patrimonial e os demais demonstrativos necessSrios para a

nos termos da legislagao fiscal e cont6bil em vigor.
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sujeitos a auditoria externa, bem como d apreciagSo e parecer do Conselho de

AdministragSo e do Conselho Fiscal e A aprovagSo da Assembleia Geral, nos termos

do presente Estatuto.

Par5grafo segundo. Tamb6m o balanqo patrimonial e os demonstrativos cont6beis,

ap6s aprovados e, se for o caso, os relat6rios dos contratos firmados com a
AdministragSo P0blica, serao publicados em sitio eletr6nico do INSTITUTO, em Di6rio

Oficial do Estado de Pernambuco e/ou em outros jornais, conforme a lei ou contratos

determinarem.

TITULO VI

Da Dissolugio

Artigo 49. O INSTITUTO poder5 ser dissolvido no caso de nao mais atender aos

objetivos sociais, e ainda, por decisEo judicial ou da Assembleia Geral.

Par6grafo tnico. Em caso de dissolugSo ou extinQao do lnstituto, o eventual

patrim6nio remanescente ser6 destinado a uma entidade congenere, portadora do

Certificado de Entidade de Beneficente de Assist6ncia Social, ou a uma entidade

priblica, a crit6rio da Assembl6ia Geral. ParSgrafo Segundo - Na hip6tese de

desqualificada como Organizag6o Social de Sarlde, o eventual patrim6nio obtido em

decorrCncia de Contrato de GestSo firmado com o Poder Publico, sere revertido ao

patrim6nio do Estado ou a outra organizagSo social qualificada na drea de saide, na

proporQeo dos bens alocados pelo Estado Contratante,

TITULO VII

Das Disposig6bs Finais e Transit6rias

Artigo 50. As unidades de saride que integrarem a estrutura do INSTITUTO terSo uma

administragao profissional, de prefer6ncia executada por administrador habilitado, cuja

contrataQao dever5 ser realizada pela Diretoria Executiva e referendada pelo Conselho

de Administragao, n5o podendo a escolha recair sobre integrante do quadro

associativo do INSTITUTO.

Artigo 51. As unidades de sar.ide do INSTITUTO terSo seus regimentos pr6prios a

regular as atividades e funq6es dos seus gestores, liderangas, funcion6rios, corpo

clinico, parcerias, voluntdrios e outros, que sereo redigidos sempre com o cuiCado de

ψ
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e que passarao a vigorar ap6s a aprovaqSo pelo Conselho de Administragao.

Artigo 52. Aprovado o presente Estatuto pela Assembleia Geral que o apreciar, ser6

ele registrado no Cart6rio de Registro de Titulos e Documentos da Comarca de

Jaboatao dos Guararapes, Estado de Pernambuco, quando, entao, entrard em vigor.

Posto em discussao, nada houve. Postos em votagao foram, a unanimidade,

aprovadas as devidas alteragSes do Estatuto na forma apresentada. O presente

Estatuto aprovado com as devidas modificag6es, entrar6 em vigor nesta mesma data,

devendo ser levado a registro perante o Cart6rio de Registro de Titulos e Documentos

da Comarca de JaboatSo dos Guararapes, Estado de Pernambuco. Diante da

aprovagao unanime do estatuto, ficam todos os presentes devidamente convocados

para Assembl6ia Geral Extraordin6ria a ser realizada dia 1311212018, as th, neste

mesmo local, para deliberar sobre a composiqao do Conselho de Administrag6o,

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do HUMANIZE, ficando a atual diretoria nos

respectivos cargos at6 esta nova data de eleigSo e posse da nova composigao dos

6196o do HUMANIZE.

Nada restando o Presidente deu por encerrada a Assembl6ia, solicitando que a

Secretaria procedesse a leitura e no Livro de Atas, seguida das assinaturas, o

que por mim foi procedido. dos Guararapes, 30 de novembro de 2018.

Carvalho, Secretdria Ad― oc,

Jaboateo dos Guararapes, 30 de Novembro de 201 8
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