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ESTATUTO SOCIAL DA IRMANDADE DA SANTA

CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Capítulo I - Da Denominacão, Sede e Fins.

Artigo 10 - A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE

BIRIGUI é uma pessoa jurídica de direito privado, do tipo Associação

sem fins lucrativos, com a obrigatoriedade de investimento de seus

excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades,

constituída por tempo indeterminado, com sede e foro no município e

Comarca de Birigui, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Carlos Carvalho

Rosa n"115, Bairro Silvares, CEP 16201-010, na cidade de Birigui,

inscrita junto ao CNPJ (MF) 45.383.106/0001-50, cujas atividades

reger-se-ão pelo presente estatuto c legislação pertinente em vigor.

Artigo 2° - Tem por finalidade:

1. Manter, administrar e desenvolver o hospital e seus bens,

aSSim como outros estabelecimentos destinados a

prestação de serviços de saúde, mantendo, gratuitamente,

leitos, serviços sociais e médico-hospitalares para uso

público, familiar, sem distinção da condição social, raça,

cor, credo ou religião, dentro dos parãmetros e proporções

estabelecidas pela legislação e regulamentos federais,

estaduais e municipais e pelos normativos aplicáveis ao

Sistema Único de Saúde - SUS; podendo também,

construir novas instituições.
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II. Prestar assistência integral à saúde, por intermédio de

hospitais, ambulatórios, postos de saúde, prontos socorros, serviços

especializados de urgéncia e emergéncia ou atenção básica que venha

a gerir, mantendo-os e provendo-os, assim corno de suas

dependéncias, condizentes com o desenvolvimento da gestão na área

de saúde;

III. Desenvolver programas de saúde coletiva e comunitária,

podendo realizar ações de imunização, educação em saúde, prevenção

e controle de doenças e de orientação sanitária;

IV. Proporcionar á comunidade assisténcia médico-hospitalar de

alto padrão, dentro das melhores condições possíveis, estendendo-se

suas atividades à comunidade corno um todo e em especial pessoas

•

carentes;

V. Propiciar educação e orientação sanitária à comunidade,

meios de pesquisa e investigação cientifica, cooperar no ensino,

pesquisa e difusão de conhecimento cientifico, concernentes à

especialização médica hospitalar, farmacêutica, fisioterápica,

biomédica, nutricional, odontológica e demais áreas de conhecimento

humano, promovendo para isso parcerias e convênios com instituições

e entidades congêneres e públicas;

VI. Servir de campo de instrução para estudantes da área da

saúde, podendo manter centros de estudos e de treinamento, escolas,

faculdades e promover cursos de especializações e pós-graduação;

VII. Observãncia dos principias da legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência para o alcance

de suas finalidades sociais.

DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI atuará por meio
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da execução direta de projetos, programas, planos de ações, podendo

receber doações de recursos físicos, humanos e financeiros, ou

prestação de serviços intermediários de apoio a pessoas físicas,

jurídicas e outras organizações sem fins lucratívos e a órgãos do setor

público que atuem no mesmo segmento de suas atividades ou em

áreas afins, podendo celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes,

termos de parceria, contratos de gestão ou instrumentos de

congêneres, de natureza têcnica ou financeira com sociedade civil ou

pública; atendimentos a particulares, subvenções, auxílios, locação de

imóveis e promoção de eventos de natureza diversa.

Artigo 4° - A entidade terá um regulamento interno que, aprovado em

Assemblêia Geral, disciplinará seu funcionamento.

Artigo 5° - A fim de cumprir sua finalidade, a entidade se organizará

em tantas unidades de prestação de servíços ou grupos de apoio

quantos se fizerem necessários, as quais se regerão pelas disposições

estatuárias.

•
Artigo 6° - A fim de cumprir sua fmalidade, a entidade publicará

anualmente, no Diário Oficial da União, e ou Diário do Estado, e ou

Diário do Municipio e ou Jornal de circulação local na forma exigida

em convênio ou contrato que a Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de Birigui participar e, se for o caso no local de eventual

unidade por ela gerenciada, os relatórios financeiros e relatório de

execução do contrato de gestão.
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Artigo 7° - A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui será

constituída por ilimitados associados, a serem admitidos na forma do

presente estatuto e, a juizo da Diretoria, dentre pessoas idóneas,

distribuidos nas seguintes categorias:

a) Fundadores: Aquelas pessoas fisicas que assinaram a ata de

fundação e constituição da Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de Birigui presentes na Assembléia Geral de

Fundação e que contribuem regularmente com

semestralidades definidas pela Diretoria, tendo direito de

votar c ser votado cm todos os niveis de instãncias da

•

associação.

b) Contribuintes: todas aquelas pessoas fisicas ou jurídicas

que colaborem para a realização dos objetivos da Irmandade

da Santa Casa de Misericórdia de Birigui contribuindo com

quantia financeira de forma espontânea.

c) Associados Efetivos: cidadãos dispostos a colaborar com a

melhoria da qualidade de vida da população, bem como

atuar/contribuir nos projetos desenvolvidos pela Irmandade

da Santa Casa de Birigui, inseridos no quadro social

mediante a apresentação de 05 (cinco) associados e sendo a

admissão uma faculdade da Diretoria, com a ratificação pela

Assembléia Geral, tendo direito a votar e ser votado em todos

os níveis ou instancias da associação.

d) Benfeitores: aqueles que participem ativa e graciosamente

das atividades da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia

de Birigui, oferecendo apoio material e/ou com trabalhos, por

periodo superior a 06 (seis) meses.

.,
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e) Honorários: constitui-se das personalidades que se

distinguem por serviços de relevãncia prestados ã Associação,

a juizo e concessão da Assembléia Geral.

•

9 I ° Serão admitidos como associados todas as pessoas fisicas

desde que apresentados por, no mínimo, 05 (cinco) irmãos e

adiante que apresentem propostas à Diretoria, sendo a admissão

uma faculdade da Diretoria, com a ratificação pela Assembléia

Geral, de acordo com as finalidades da Irmandade da Santa

Casa de Misericórdia de Birigui.

9 2° Havendo a justa causa, o associado poderã ser excluído, em

não estando quite com suas obrigações associativas, ínfringír as

regras do estatuto e as normas do regimento interno ou por

deliberação da Diretoria, cabendo aos mesmos o amplo direito

de defesa e decisão em sede de recurso ã Assembléia Geral

imediatamente posterior a decisão de exclusão.

•

93° Os Associados que não tiverem mais interesse em

permanecer no quadro associativo da Irmandade da Santa Casa

de Misericórdia de Birigui, deverão requerer a sua demissão por

escrito, justificando sua intenção.

94° O associado que solicitar demissão ou for excluido não

poderã pedir a devolução de qualquer quantia em dinheiro ou

espécie com o que tiver dado ou contribuido para os outros da

instituição.

Artigo 8° - São direitos dos associados efetivos e fundadores quites

com suas obrigações sociais.
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I. Usufruir dos serviços, eventos e beneficios disponibilizados

pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui de acordo

com sua categorial plano de associado;

II. Votar e ser votado para os cargos eletivos da Irmandade da

Santa Casa de Misericórdia de Birigui, observadas as disposições

estatutárias;

III. Ter voz e voto nas Assembléias Gerais, observadas as

disposições estatutárias;

IV. Propor a admissão de novos associados.

Artigo 9° - São deveres dos associados efetivos e fundadores.

I. Cumprir as disposições estatutárias e regimentais;

II. Acatar as decisões emanadas da Assembléia Geral e da

Diretoria;

III. Integrar as comissões para as quais for designado, cumprir

os mandatos recebidos e os encargos atribuidos pela Diretoria e/ou

pela Assembléia Geral;

IV. Comunicar à Diretoria Executiva, por escrito as mudanças

de residéncia, quando ocorrer;

V. Comparecer às Assembléias Gerais quando convocado, e

ainda participar dos grupos designados a promover atividades

patrocinadas pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de

Birigui.

Artigo 10 Os associados não respondem, nem mesmo

subsidiariamente, pelos encargos da entidade.

Capitulo - III - Órgão de Administração:
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Artigo 11 - � 1°_ Da administração da Entidade:

I. Assembléia Geral;

II. Conselho de administração;

III. Diretoria;

IV. Conselho Fiscal;

11 2° - Do executivo:

I. Corpo Clínico;

II. Corpo Administrativo .

Parágrafo único. Aos conselheiros, administradores e dirigentes da

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui é vedado o

exercício de cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único

de Saúde - SUS.

Da Assembléia Geral:

Artigo 12 - A Assembléia Geral é órgão máximo e soberano da

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e será constituida

pelos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários .

• Artigo 13 - A Assembléia Geral se realizará ordinariamente uma vez

por ano no primeiro trimestre para:

I. Aprovar propostas de programação anual da Irmandade da

Santa Casa de Misericórdia de Birigui apresentada pela Diretoria;

F'FHiNOT.\C;"O

000016

II. Apreciar o relatório anual da Diretoria;

III. Discutir e homologar as contas e o balanço anual, aprovados

pelos Conselhos de Administração e Fiscal.
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Artigo 14 - A Assembléia Geral se realizará extraordinariamente

quando for convocada:

I. Por deliberação do Conselho Administrativo;

II. Pela Diretoria, após solicitação de pelo menos 2 (dois)

diretores;

•

III. Por deliberação do Conselho Fiscal;

IV. Por requerimento de 1/5 dos associados quites com as

obrigações sociais com direito a voto e ser votado .

•

Artigo 15 - A Assembleia Geral será convocada para os fins

determinados, mediante prévio e amplo anúncio de edital de

convocação afixado na Sede da Instituição ou publicação em jornal

local, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias constatando em

referido anuncio a pauta e seus objetivos.

Parágrafo único - A Assembleia Geral se instalará em pnmelra

convocação com a maioria simples dos associados efetivo e fundadores

quites com sua semestralidade, e, em segunda convocação, com

qualquer número e as deliberações serão pela maioria simples dos

presentes, exceto aquelas cujas deliberações tratam os incisos III, IV

e V do artigo 16 deste estatuto.

Artigo 16 - Compete à Assembleia Geral:

I. Discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse

da entidade para os quais for convocado;

II. Eleger Conselho Fiscal, Conselho de Administração e a

Diretoria;

III. Decidir sobre a reforma parcial ou integral do Estatuto

Social;

8
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IV. Decidir sobre a extinção da associação, nos termos do artigo

47;

•

V. Destituir o Conselho Administrativo, Diretoria e o Conselho

Fiscal;

VI. Alienar, hipotecar, dar em caução ou onerar de qualquer

maneira ou permutar bens da Irmandade;

VII. Aprovar o Regime Interno e homologar as contas submetidas

anualmente ao Conselho Fiscal para apreciação.

8 1° - Para as deliberações a que se referem os incisos m, IV e V é

exigida Assembleia especialmente convocada para este fim, não

podendo deliberar, em primeira convocação, sem o quórum mínimo de

dois terços dos associados e, nas convocações seguintes sem maioria

simples dos associados com direito a votar e serem votados.

8 2° Nos casos previstos, nos incisos m, IV e V após instaurada a

Assembléia cumpridos os requisitos descritos no 8 1 ° deste artigo, será

obrigatório o voto concorde de 2/3 dos presentes.

•

Artigo 17 - O Conselho de Administração será composto por 20 (vinte)

membros, sendo:

I. 11 (onze) membros representantes da Irmandade da Santa

Casa de Birigui, eleitos pelos irmãos com direito a voto;

II. 07 (sete) membros escolhidos pelos demais Conselheiros

dentre pessoas da comunidade de notória capacidade profissional e

reconhecida idoneidade moral;

III. 02 (dois) membros eleitos dentre os empregados da

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.

81°. Os membros eleitos para o Conselho de Administração não

poderão serem cõnjuges, companheiro ou parentes consanguíneos ou

9 PRENOTAr]AO
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afins em linha reta ou colateral, até terceiro grau do Presidente da

República, Vice-Presidente, Ministros de Governo, do Governador,

Vice-Governador e dos Secretários de Estado ou ainda dos Prefeitos,

Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Coordenadores Municipais,

Servidores Públicos detentores de cargos comissionados ou função

gratificada, com os quais a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia

de Birigui, tenha contrato de toda e qualquer natureza.

S 2° Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que,

nesta condição, prestarem à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia

de Birigui, ressalvado o reembolso e/ou restituição de valores

despendidos por conta da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia

de Birigui.

S 3° Os Conselheiros que forem eleitos ou indicados para integrar a

Diretoria deverão renunciar ao assumirem as correspondentes

funções executivas.

S 4° Competirá à Assembléia Geral seguinte, a eventual renúncia do

membro do Conselho, eleger novo membro substituto para o Conselho

Administrativo.

•

Artigo 18 - O mandato dos membros do Conselho Administrativo será

de 04 (quatro) anos, coincidindo com o mandato da Diretoria, podendo

ser reconduzida, uma única vez, por igual periodo nos respectivos

cargos.

Parágrafo único - O primeiro mandato de metade dos membros eleitos

ou indicados para o Conselho será de 02 (dois) anos.
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Artigo 19 - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente,

quadrimestralmente, e extraordinariamente sempre que os interesses

sociais exigirem.

Parágrafo único - O Diretor Presidente da entidade irá participar das

reuniões do Conselho, sem direito a voto, em sua ausência poderá ser

representado por um dos Diretores.

Artigo 20 - São atribuições privativas do Conselho de Administração:

I. Fixar o ámbito de atuação da entidade para consecução de seu

objeto;

II. Aprovar a proposta de contrato de gestão da Irmandade da Santa

Casa de Misericórdia de Birigui e o programa de investimentos;

III. Aprovar a proposta de contrato de gestão da Irmandade da

Santa Casa de Misericórdia de Birigui e programa de investimentos;

IV. Designar membros da Diretoria da Irmandade Santa Casa de

Misericórdia de Birigui;

V. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria da Irmandade

da Santa Casa de Misericórdia de Birigui;

VI. Encaminhar à Assembleia Geral proposta de alteração/reforma

do estatuto, e a extinção da entidade por maioria, no mínimo de 2/3 (dois

terços) de seus membros;

VII. Encaminhar á Assembleia Geral proposta do Regimento

Interno da Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Birigui, que deve

dispor de no minimo, estrutura gerenciamento, cargos e suas respectivas

atribuições;

VIII. Aprovar por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus

membros, proposta a ser enviada à Assembleia Geral, do regulamento

e o plano de cargos salários
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da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui. elaborados

pela Diretoria;

IX. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do

contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade,

elaboradas pela Diretoria;

X. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e

aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais

da entidade, com o auxílio de auditoria externa da Diretoria.

Artigo 21 - A Diretoria Executiva será constituída por um Presidente,

Diretor Administrativo, Diretor Jurídico e Diretor Financeiro.

Parágrafo único - O mandato da Diretoría Executiva será de 04

(quatro) anos, podendo ser reconduzido, por igual período nos

respectivos cargos.

•

Artigo 22 - Compete à Diretoria:

1. Elaborar e submeter ao Conselho Administrativo e Fiscal a

proposta de programação anual da Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de Birigui;

II. Executar a programação anual de atividades da Irmandade

da Santa Casa de Misericórdia de Birigui;

III. Elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual;

IV. Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua

colaboração em atividade de interesse comum;

12 PHEHOTI\Ç:,\g
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facilitadores e outros;

VI. Determinar as atividades e afazeres de membros,

participantes, contratados e outros;
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VII. Requerer abertura de filiais, com finalidade de execução de

projetos.

Artigo 23 - A Diretoria reunir-se-á:

I. Ordinariamente, trimestralmente;

II. Extraordinariamente, sempre que for convocada;

m. As convocações serão feitas pelo Diretor Presidente ou pela

maioria dos demais Diretores.

Artigo 24 - Compete ao Diretor Presidente:

I. Representar a entidade judicial, extrajudicial, ativa e

passivamente;

II. Participar das reuniões do Conselho Administrativo, contudo,

sem direito a voto;

III. Cumprir e fazer cumpnr o Estatuto Social e Regimento

Interno;

IV. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria e Assembléias

Gerais;

V. Excluir associados e conceder-lhes demissão;

VI. Criar cargos, fIXando-lhes as atribuições, remuneração, bem

corno admitir, demitir, remanejar e substituir funcionários e

colaboradores;

VII. Tornar "ad-referendum" decisões urgentes, levando-as ao

conhecimento da Diretoria Executiva na reunião seguinte;

vm. Promover a abertura de créditos especiais e suplementares;

IX. Juntamente com a assinatura solidária do Diretor

Financeiro, abrir e movimentar contas bancárias, emitir cheques,

solicitar talões de cheques, autorizar transferéncias de valores po

carta, autorizar aplicações financeiras
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endossar cheques e ordens de pagamento no país ou exterior, para

depósito em conta bancária da Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de Birigui, emissão ou aceite de titulos de créditos e

documentos que envolvam obrigação ou responsabilidade para a

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.

Artigo 25 - Compete ao Diretor Administrativo:

I. Na ausência do Diretor Presidente, assinar em conjunto com

o Diretor Financeiro os cheques, relatórios, contratos e procurações;

II. Responder pelo Diretor Presidente na sua ausência;

III. Divulgar e promover os trabalhos desenvolvidos pela

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui;

IV. Coordenar e executar as atividades de imprensa, publicidade

e relações públicas da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de

Birigui, que sejam previamente definidas com a Diretoria, produzindo

informativos destinados à divulgação das atividades e noticias de

interesse da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui

assim como gerenciamento e utilização de todos os meios de

comunicação impressos, falados, televisivos e informatizados.

Artigo 26 - Compete ao Diretor Juridico:

I. Representar a entidade Judicial, extrajudicialmente, ativa e

passivamente, após delegação do senhor Presidente;

II. Fiscalizar o cumprimento do Estatuto Social;

III. Conservar sob sua guarda os documentos relativos a

constituição e alterações estatutárias da Irmandade da Santa Casa de

14
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IV. Analisar tecnicamente todos os contratos firmados pela

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, chancelando-os

ou vetando sua assinatura;

V. Zelar pela legalidade e formalidade dos atos praticados pela

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.

•

Artigo 27 - Compete ao Diretor Financeiro:

1. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados,

rendas, auxílios e doações;

11. Feitura, mantença e conservação de toda a escrituração fiscal

e contábil da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui;

III. Cabe manter sob sua guarda e responsabilidade os valores e

bens da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, cuidar

dos interesses financeiros, preparar os balancetes e demais assuntos

contábeis, efetuar pagamentos, dar quitação, assinando em conjunto

com o Diretor Presidente ou na ausência, os diretores previstos no

estatuto e documentos contábeis e bancários, apresentar ao Conselho

Fiscal a escrituração, relatórios de desempenho financeiro, contábil e

de operações patrimoniais realizadas;

IV. Conjuntamente com o Diretor Presidente promover a

abertura de créditos especiais e suplementares;

V. Juntamente com a assinatura solidária do Diretor Presidente,

abrir e movimentar contas bancárias, emitir cheques, solicitar talões

de cheques, autorizar transferéncias de valores por carta, aplicações

financeiras de recursos disponiveis, endossar cheques e ordens de

pagamento no país ou no exterior para depósito em conta bancária d

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, emissão o

aceite de títulos de créditos e documentos que envolvam obrigação ou

responsabilidade para a Irmandade;
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VI. Elaborar a previsão orçamentária do ano vindouro até 31

(trinta e um) de dezembro, com especificações das receitas e despesas;

VII. Apresentação aos Conselhos Administrativo e Fiscal da

Prestação de Contas anual em Assembléia Geral especialmente

convocada para tal finalidade.

Do Conselho Fiscal:

•
Artigo 28 - O Conselho Fiscal será constituído por 06 (seis) membros,

sendo 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, todos eleitos

em Assembléia Geral.

1l I ° O mandato do Conselho Fiscal coincidirá com o mandato do

Conselho Administrativo e Diretoria, podendo ser reconduzido os seus

membros.

1l 2° Em caso de vacância junto aos membros efetivos, será

imediatamente conduzido ao cargo um dos suplentes.

1l 3° O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente, trimestralmente e

extraordinaríamente, sempre que necessário.

•

Artigo 29 - Compete ao Conselho Fiscal:

I. Examinar os livros de escrituração da Irmandade da Santa

Casa de Misericórdia de Birigui;

II. Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho

financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas,

emitindo pareceres para os órgãos superiores da Irmandade Santa

Casa de Misericórdia de Birigui;

III. Requisitar ao Diretor Administrativo e / ou ao Secretário, a

qualquer tempo, documentação das operações econõmico-financeiras

realizadas pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de l?,irigui;
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IV. Contratar e acompanhar o trabalho de eventuais auditores

externos e independentes;

V. Convocar extraordinariamente a Assembléia Geral.

Do Corpo Clínico:

•

Artigo 30 - O Corpo Clínico será composto por médicos e cirurgiões

dentistas que prestarão serviços aos pacientes atendidos pela

Entidade .

Artigo 31 - O Corpo Clinico indicará, a cada período de 02 anos (dois)

de seus membros para os cargos de Diretor e Vice-Diretor Clinico da

Entidade que serão eleitos por votação direta.

•

Artigo 32 - Os membros do Corpo Clinico, hierarquicamente

organizados são responsáveis pelo tratamento de todos os pacientes

que procuram a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui,

cumprindo-lhes manter o mais alto padrão técnico e cientifico para

consecução de suas elevadas atividades.

I. Os membros do Corpo Clínico tem autonomia profissional a

maiS ampla possível de suas atividades, sempre em caráter liberal,

não se estabelecendo qualquer vínculo empregatício com a Irmandade

da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.

II. Os membros do Corpo Clínico são os únicos juizes e

responsáveis pelas atividades técnicas de seu trabalho profissional e

dos atos que cada um praticar no exercicio de suas funções, sob os

aspectos técnicos, profissional, ético e moral, respeitados os preceitos

do Regimento Interno do Corpo Clínico e deste Estatuto. �.

17
PI'''�4Ar''t'r.O J

5<;,"' 7. 1 3 Z

T D PJ DE BIRIGUI-- SP
------

Registro de Titulos e Doe. e

•

'j

'.10",. 7 1 3 2
filrrtl\' •

P"soas Jurídicas di 8lrigui.SP

1 nll(O a plese�!e copia leprográflca. llJe

It ç�1tI o ofl�lnil! '�lmn!a�G. ii ��i1J do. lê

"'SCl;:"!:OvQmocc' WITIOOADE.



000855
IRMANDADE DA SANTA CASA DE

MISERICORDIA DE BIRIGUI

FUNDADA EM 1935
Declarada dt: Ulilidade Pública pelos Decrelos. Federal 0.0 59.502166 . £SI. 0.09.745 .

hento do Imposto dI.': Renda. Ato Declaratório. lsenç!o nO 8 . Reglslrada no

Consdho Nacional de Sen.íço Social nO 6.393166. CNPJ 45.383.10610001-50

R. Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- F (018) 36-*9.3100 - CE? 16.200-917 - BlnguilSP

III. Os cargos de chefia de organização do próprio Corpo Clínico,

chefia de Serviços Médicos, Direção Clínica e do Conselho Técnico do

Corpo Clínico serão exercidos por relevãncia pública do Corpo Clinico.

IV. No caso de residência médica, o Supervisor e Preceptores

serão designados pela Diretoria, ouvido o Diretor Clínico.

•

Artigo 33 - O médico, para ingressar no Corpo Clínico ou nele se

manter, assume a obrigação de atender todos os pacientes admitidos

na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, nas condições

de assistência colocadas à sua disposição dentro das condições

técnicas e sócio económicas da Instituição.

I. Os médicos, membros do Corpo Clínico, se comprometem a

atender os pacientes previdenciários, da clientela universalizada do

SUS, bem como os de todos os demais convênios dentro das condições

estabelecidas nos contratos, convênios e acordos firmados com a

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.

11. Os médicos, membros do Corpo Clínico, atenderão todas as

normas legais e legislação relativas ao atendimento de pacientes,

dentro das normas e condições para manutenção do caráter de

filantropia do Hospital.

III. O não atendimento das normas acima estabelecidas

implicará na formação de processo administrativo junto à Diretoria,

para exclusão do médico do Corpo Clínico.

IV. Poderá ser admitido no Corpo Clínico o médico que seja

proprietário, acionista ou quotista de hospitais, casas de saúde ou

instituições congêneres, desde que, a critério da Diretoria, não tenha

objetivos colidentes com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia

de Birigui. Caso essa situação fique caracterizada posteriormente ao

•
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ingresso, ele poderá ser afastado enquanto perdurar o fato ou excluido

definitivamente do Corpo Clínico.

•

Artigo 34 - Todas as atividades de prestação de serviços auxiliares de

diagnósticos e tratamentos exercidos na Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de Birigui são de direito exclusivo do Hospital, que poderá

conceder ou permitir a exploração por terceiros médicos do Corpo

Clinico ou não, mediante a celebração de contratos precários e de

duração limitada, e desde que não coloquem em risco o atendimento

de carentes ou o caráter filantrópico da Instituição.

Do Corpo Administrativo:

Artigo 35 - O Corpo Administrativo Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de Birigui será formado por pessoas admitidas pela

Diretoria, e exercerá todos os trabalhos atinentes ás atividades da

Instituição, cuja competéncia não seja prevista neste Estatuto de

forma diversa, e que não colidam com as atividades técnicas de

médicos .

•
Artigo 36 - O Diretor Presidente, a seu critério e responsabilidade

designará dentre seus funcionários ou contratará diretamente para o

cargo de Superintendente Geral, um profissional da área, o qual terá

o encargo de dividir os serviços atinentes ao Corpo Administrativo,

sendo responsável por toda a Gestão Executiva e Operacional da�

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, a quem

competirá receber diretrizes gerais de trabalho, traçadas pelos

representantes da Diretoria Executiva, bem como zelar pelo seu fiel

cumprimento podendo, para tanto, empenhar todos
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assinando documentos, avaliando, contratando e demitindo

funcionários, prestadores de serviços e assemelhados, podendo

exercer suas atividades por meio de delegação de mandato, e

comprometendo-se ao bom e fiel exercício de suas atribuições. É dever

da Diretoria Executiva, avaliar os resultados obtidos, em

conformidade com as diretrizes supracitadas, podendo, caso

necessário e a qualquer momento, substituir o profissional.

•
Artigo 37 - O Corpo Administrativo terá regimento próprio que

determine o seu comportamento e o de seus membros, devidamente

aprovado pela Diretoria.

Penalidades:

Artigo 38 - Os funcionários estarão sujeitos as penalidades previstas

na legislação própria.

•

Artigo 39 - Qualquer membro do Corpo Clinico será considerado

infrator e sujeito a penalidades quando:

I. Desrespeitar o Estatuto do Hospital;

11. Desrespeitar o Regimento Interno;

III. Desrespeitar normas administrativas internas, disciplinadas

no Regimento e Estatuto da Irmandade;

IV. Revelar-se inábil para o exercício da profissão e/ou função,

independentemente de caracterização de natureza ética .

..tigo 40 - A ,u'poh. ou donuncia do qualqu" inrm,ao "ioa %Ui
administrativa praticadas por membros integrantes do Corpo Clínico

ensejará a abertura de sindicáncia para a devida apuração.
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•

S 1 ° - A abertura da sindicância sera sempre atribuição de oficio da

Comissão de Ética Médica do Corpo Clínico.

S 2° - Instalar-se-a a sindicância com o simples conhecimento por

qualquer dos membros da Comissão de Ética, de qualquer noticia que

implique em suspeita de pratica de infração de ética médica ou

administrativa no ãmbito da instituição.

S 3° lnstalar-se-a, obrigatoriamente, também, a sindicância, quando,

não sendo instalada de oficio for determinada pela Diretoria.

S 4° A Comissão de Ética Médica devera emitir parecer conclusivo

sobre a existéncia ou não da infração ética ou administrativa no prazo

maximo 60 (sessenta) dias. contados da data em que aberta de oficio,

a sindicância, ou recebida a determinação da Diretoria para instala

la.

S 5° O médico a que se atribua suspeita ou que seja denunciado por

infração ética e/ou administrativa devera ser notificado pela Comissão

de Ética Médica da abertura da sindicância e dos fatos que a

fundamentaram, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para

apresentar defesa e requerer a realização das diligéncias que entenda

necessarias a sua implementação.

S 6° Concluindo o parecer pela existéncia de indicios de infração de

ética médica, devera a conclusão ser enviada ao Diretor Clínico para

que ele a encaminhe ao Conselho Regional de Medicina do Estado de

São Paulo, a quem compete julgar o profissional no particular.

•

S 7° Concluido o parecer pela existéncia de infração administrativa,

estatutaria e / ou regimental, a conclusão devera ser enviada ao Dir�t/
Clínico para que ele a encaminhe a Diretoria, a quem compete to

as medidas cabiveis no particular. \
:; .
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Artigo 41 - As penalidades aplicáveis aos Membros do Corpo Clinico

são:

I. Advertência reservada;

II. Advertência a ser fIxada internamente, em local apropriado;

III. Censura;

IV. Suspensão temporária do Corpo Clínico;

V. Exclusão do Corpo Clínico .

• Artigo 42 - O interessado poderá recorrer, quanto as penalidades,

hierarquicamente, na seguinte ordem:

I. Ao Conselho de Administração;

II. À Diretoria;

III. À Assembléia Geral.

Capitulo IV - Dos Recursos Financeiros:

•

Artigo 43 - Os recursos fInanceiros necessários a manutenção da

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui poderão advir de:

I. Termos de parceria, termos de fomento, convênios, subvenção

e contratos de gestão fIrmados com o Poder Público para

fInanciamento de projetos na sua área de atuação;

II. Contratos e acordos fIrmados com empresas privadas

nacionais ou internacionais;

V. Contribuições dos associados;
1
�
�

000031

III. Doações, legados e heranças;

IV. Rendimentos de aplicações de seus ativos fInanceiros e

outros pertinentes ao patrimõnio sob a sua administração.

I pi",Nor",çAO
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•

VI. Recebimento de direitos autorais e demais fontes de rendas

licitas e permitidas legalmente a Irmandade Santa Casa de

Misericórdia de Birigui;

VII. Recebimento de emendas parlamentares de qualquer esfera

governamental para custeio ou investimento de suas atividades

estatutárias;

VIII. Recursos relacionados a projetos de pesquisa no

desenvolvimento da atividade estatutária por qualquer ente público ou

privado no âmbito nacional ou internacional.

IX. Atendimento a particulares;

X. Auxílios;

XI. Locação de imóveis próprios;

XI!. Promoções e eventos de natureza diversa.

Artigo 44 - A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui não

distribui entre os associados, conselheiros, diretores, empregados ou

doadores eventuais receitas financeiras, bruta ou liquida, dividendos,

bonificações, participações ou parcelas do seu património, revertendo

integralmente os excedentes financeiros no desenvolvimento das

próprias atividades .

• Artigo 45 - A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui não

remunerará seus diretores executivos.

Registro de Titulos e Doe. e

Capitulo V - Do Património:
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Artigo 46 - O património Irmandade da Santa Casa de Misericórdia

de Birigui será constituído de bens móveis, imóveis, veículos,

semoventes, açóes e títulos da dívida pública.

•

Artigo 47 - Em caso de extinção ou desqualificação da Irmandade da

Santa Casa de Misericórdia de Birigui, ao património da entidade

serão incorporados integralmente os legados ou as doaçóes que lhe

foram destinadas bem como os excedentes financeiros decorrentes de

suas atividades os quais serão revertidos ao património de outra

organização social qualificada no Estado, da mesma área de atuação,

ou ao património do Estado na proporção dos recursos e bens por este

alocados.

Capítulo VI - A Prestação de Contas:

•

Artigo 48 - A prestação de contas da Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de Birigui atenderá no minimo:

1. Os principios fundamentais de contabilidade e as Normas

Brasileiras de Contabilidade;

11. A publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do

exercicio fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações

financeiras da Irmandade, incluindo as certidões negativas de débito

junto ao INSS e ao FGTS, colocando os à disposição para o exame de

qualquer cidadão;

m. A realização de auditoria, inclusive por auditores externos

independentes se for o caso da aplicação dos eventuais recursos, A

ohjew do ",mo de pme"ia, eonrmme pre"'''o em regulamen"'; 1�y

I PRENorACA:J' Registro de Tltulos e Doe. e 'ff)
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IV. A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem

pública recebidos será feita conforme determina o parágrafo únieo do

artigo 70 da Constituição Federal;

V. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui

adotará práticas de gestão administrativa, necessária suficientes, a

coibir a obtenção de forma individual ou coletiva de beneficios e

vantagens pessoais em decorrência da participação de processos

decisórios;

•
VI. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui fará

publicar obrigatoriamente no Diário Oficial da União, Estado c/ou

Município, e/ou Jornal de Circulação Local os relatórios financeiros

e de execução dos contratos de gestão firmados, de acordo com o órgão

e ente público, das respectivas esferas Federal, Estadual, Municipal;

VII. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui fará

publicar obrigatoriamente de forma trimestral, no Diário Oficial do

Distrito Federal, os relatórios financeiros e o relatório de execução do

contrato de gestão, quando celebrado com este ente federal.

Capitulo VII - Das Disposições Gerais.

•

Artigo 49 - A entidade será dissolvida por decisão da Assembléia

Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando

se tornar impossivel a continuação de suas atividades, de 2/3 ( dois

terços) de seus associados.

Artigo 50 - O presente Estatuto Social poderá ser reformado no todo

ou em parte, inclusive no tocante à administração, e em qualquer

tempo observado o disposto no parágrafo único do artigo 15 e entrar,á �
em vigor na data de seu registro em Cartório. rJ NI� IY'

r--::------,-----, Registro de Titulos e Doe. e ,cd/0J (fi!.-h
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00088.3
IRMANDADE DA SANTA CASA DE

MISERICORDIA DE BIRIGUI

FUNDADA EM 1935
Declarada d..: Utilidade Publica pelos Decretos: Federal 0.0 59.502166 . Est. 0.09.745 

[sento do Imposto de Renda - Alo Declaratório. Isençao n° 8 - Registrada no

Conselho Nacional de Serviço Social n° 6.393/66. CNPJ 45.383. 106/0001.50

R. Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115- F (018) 3649-]100. CEP 16.200-917 - Birigui/SP

Artigo 51 - Os casos omissos no presente, por si serão resolvidos pela

Diretoria Executiva referendados pela Assembléia Geral.

Artigo 52 - Desde já fica eleito para dirimir quaisquer dúvidas

oriundas deste Estatuto Social, o Foro da Comarca de Birigui no

Estado de São Paulo, por mais privilegiado que qualquer outro possa

vir a ser.

O presente Estatuto foi aprovado por unanimidade pelos

associados em Assembléia Geral Extraordinária realizada em

dezesseis de Junho de dois mil e dezesseis 16.06.2016, com

rerratificação aprovada em 10.04.2017.
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CLAUDIO CASTELAO LOP,ES

,

Presidente
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OFICl.IL DE HEGISTRO DE TlnlLOS E DOCUMEI'TOS E CII'IL DE PESSOA JUHIDICA DA cmlARCA UE
UIlUGÜI-SP

Telelone: (18) 3644-1520 I 3644-1530 . Expediente das 09:00h às 16:00h

Rua João Galo, 42 - Centro. Birigui - sr. 16200-085

CNPI: 51.099.687/0001-03

Elizabete Jusina Vieentin Vale Gaetti

Oficiala

C E R T I F I C A

Qll� o prest:lIlt: titulo roi recepcionado sob nO ••• 7.132 em 13/04/2017. registrado, digitalizado e microfilmado nesta d<lla cm Pessoa Juridica

sob o número ••• 7.132 çonronlle segue:

APRESENTANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Natcreza do Titulo .. _.: ALTERAÇÃO ESTATUTO (Associações)

RECIBO DE PAGAMENTO

EMOLUMENTOS. _ . _ :

AO ESTADO :

• A CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA - IPES? _ :

COMPENSAÇAO REGISTRO CIVIL - SINOREG :

TRIBUNAL DE JUSTIÇA _ :

MIN;:STÉRIO PÚBLICO. __ :

AO MUNICípIO _ :

Di1igências/Conduçlo/Correios :

VALOR TOTAL DAS CUSTAS :

VALOR DO DE?ÓSITO :

saldo .

RS 199,90

RS 56,94

R$ 38,85

R$ 10,64

R$ 13,67

R$ 9,54

= RS 8,00

RS 0,00

R$ 337,54

RS 337,54

R$ 0,00

•
Birigüi/SP,

/.� -,

-L

19/04/2017.

--!..- Luis Alberto (;{Ieti Padouan
{....-.. ' Escre\lente AutonzadO

Oficial I Escrevente

Emolumentos do Estado e contribuiçdO de aposentadoria recolhidos pela guia n 0. 20/04/2011. Declaro que

nesta data. recebi a 1', via deste recibo.

�'<.�...
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. l' lAR£lIAO or NOIAS ! or PROTESTO
DE l!lRAS [ lilVIOS OE BIRIGUI-SP

Fttne (18) 3211-2100

o 4 DEZ 20/7.

D.:c1arada ue Utilidade Públicll �Ios !kcrc!OS- h:dcral ".0 59.502/66. bel. n.u 9.745 -b..:nlll Jll

Imposto de Renda. AIO DccJarut6rio. Isençilo ".0 8. Registrada nn Conselho Nacional ú...

Serviço Social n.o 6.393/66. (""PJ 45.383.106/0001.50

R. Dr, Carlos Carvalho Rosa, 115- F (018) 3649.3100 - CE? 16.200-917 - Birigui/SP

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2016 (16.06.20161 .

Aos dezesseis dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezesseis

(16.06.2016), na sede da IRMANDADE DA SANTA CASA DE

MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, inscrita no CNPJ (MF)

45.383.106/0001-50, localizada na Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa

n.o 115, Bairro Silvares, na cidade de Birigui, Estado de São Paulo,

atendendo á convocação em Assembleia Geral Extraordinária

realizada no dia dezesseis de Junho de dois mil e dezesseis

(16.06.2016), publicado no Jornal O liberal de Araçatuba em oito de

Junho de 2016 (07.06.2016), e afIxado na sede da entidade, na Rua

Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115, Bairro Silvares, nesta cidade de

Birigui. Abriu-se o salão nobre ás 18h 30m, e, com a chegada dos

irmãos convocados procedeu-se ao inicio de assinaturas na lista de

presença. Iniciou-se a sessáo em primeira convocação às 18h 30

min, não tendo sido atingido o número legal de 2/3 (dois terços) de

quórum legal. Observado o disposto no artigo 31 do Estatuto Social,

aguardou-se por mais 30 (trinta) minutos para a segunda

convocação, que se deu ás 19 h OOmin, sendo observado que nesse

horário havia tão-somente um total de 40 (quarenta) presentes�
Iniciada a sessão, fez-se chamada oral dos que ali estavam e

assinaram a lista de presença. Após, fez-se a indicação dos membros

da mesa, sendo sugerido como Presidente da Assembleia o senhor �
CLAUDIO CASTELÃO LOPES. Após, foram indicados para .d7

comporem a mesa 02 (dois) Secretários, sendo os senhores: EUNICE (3Jc

MASSON, brasileira, administradora, portadora. do RG 15.295.44.O .�

\, .' / lV'

e/ � � i\ l i']/;/é8l)
I IJfI 000037
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SSP SP e do CPF (MF) 037.028.868-85, residente e domiciliada -;;-;-_-.,

Rua José Bonifácio, 72 - Bairro Silvares em Birigui - SP e DANIEL

AUGUSTO CORTEZ JUARES, brasileiro, advogado, portador do RG

26.184.527-5 SSP SP e do CPF (MF) 274.776.458-32, residente e

domiciliado na Avenida João Cernack, 835 - apto. 41, bloco 02

centro em Birigui - SP, CEP 16.200-054 e ainda 03 (trés)

Escrutinadores, sendo os senhores: ANTONIO CARLOS DE

OLIVEIRA, brasileiro, portador do RG 000777861 e do CPF (MF)

367.491.331-34, residente e domiciliado em Birigui - SP, SÉRGIO

LIMA DONATO, brasileiro, casado, motorista, portador do RG

26.312.965-SSP/SP e do CPF 136.983.838-70, residente e

domiciliado nesta cidade de Birigui, na Rua Pedro Gonçalves da

Motta, 236, Bairro Tijuca, CEP 16.201-218 e ainda ANTONIO JOSE

CORTEZ JUARES, brasileiro, Médico, portador do RG 27.546.828-8

SSP SP e do CPF (MF) 273.346.908-85, residente e domiciliado em

Birigui - SP, na forma do artigo 36 do atual Estatuto Social.

Preliminarmente o senhor Presidente agradeceu a presença de todos

e esclareceu que se deveria eleger a forma de votação, mas, alertou a

todos acerca do disposto no artigo 73 do atual Estatuto Social, ou

seja, tratando-se de eleição, far-se-a a votação por sufragio secreto.

No sentido de se respeitar o texto do artigo 73 do Estatuto em

questão, as eleições dar-se-ão por "sufrágio secreto". Iniciados os

trabalhos foi posta em votação a indicação do Senhor CLAUDI

CASTELÃO LOPES para presidi-los. Colocado em votação secreta,

decidiu-se por 36 (trinta e seis) votos a favor e nenhum contra que o

senhor CLAUDIO CASTELÃO LOPES presidira os trabalhos. Após,

foi novamente posta em votação secreta a eleição dos 02 (dois)

Mesários e dos 03 (trés) Escrutinadores, e, decidiu-se por novamente

por 36 (trinta e seis) votos a favor e nenhum contra, que os 02 (dois)

Mesários os senhores: DANIEL

AUGUSTO CORTEZ JUARES, e como Escrutinadores os senhores:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, SÉRGIO LIMA DONATO e

ANTONIO JOSE CORTEZ JUARES. Após, o Presidente informou a. 'd'

_),-"- v/ .-� � \;i() ¥�
\ 000038

EUNICE MASSON esenam
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todos que o artigo 4

�•" ABWA DIAS [ DE PROHSTO
-; E LEI E lIlUlOS OE BIRIGUI.SP

("....e (18\ 3211-2100

o •

'� O 4 DEZ 1017< L_.
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, � único, do al Estatuto Social da entidà:de, • "

prevê a eleição de uma comissão composta de 05 (cinco) membros

com poderes de fiscalização e aprovação da presente ata, indicando

para comporem essa comissão de fiscalização e aprovação da ata, os

senhores(as): VANIA CORDEIRO CAVACA, brasileira, portadora do

RG 25.715.547-8 SSP SP e do CPF (MF) 153.844.198-57, residente e

domiciliada em Birigui - SP, VALTER PANCIONI, brasileiro, casado,

soldador, portador do RG 33.773.722-8-SSPjSP e do CPF

023.530.498-00, residente e domiciliado nesta cidade de Birigui, na

Rua Ãngela Sartori Meloni, 99, Bairro São José, CEP 16.203-230,

ELAINE APARECIDA GARCIA, brasileira, divorciada, auxiliar

administrativo, portadora do RG 26.184.825-2-SSPjSP e do CPF

165.463.618-50, residente e domiciliado nesta cidade de Birigui, na

Rua Abraão Antonio, 753, Bairro Jandaia, CEP 16.203-520,

TEREZINHA DE JESUS CARVALHO MONTEIRO, brasileira,

portadora do RG 25.715.595-8 SSP SP e do CPF (MF) 057.698.758

lO, residente e domiciliada em Birigui - SP, e IZAIAS FORTUNATO

SARMENTO, brasileiro, portador do RG 24.202.855-X SSP SP e do

CPF (MF) 253.161.778-78, residente e domiciliado em Birigui - SP,

Após, foi posta em votação a indicação para composição da comissão

de fiscalização e aprovação da presente ata, e novamente por decisão

em voto secreto, apurou-se 36 (trinta e seis) votos a favor e nenhum

contra. Declarada instalada a Assembleia Geral Extraordinária. Após

o Presidente procedeu a leitura do edital de convocação, c�jo teor/

segue abaixo transcrito: "EDIT�L DE CONVOCAÇAO �

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA IRMANDADADE DA)

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI EM 16.06.2016", A

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui - SP, com sede

na Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 - Bairro Silvares em Birigui -
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2016. em primeira convocação e em segunda convocacão às 19h

OOm, com a seguinte ordem do dia: I)Reforma do seu estatuto

social; 2)Eleição dos membros dR diretorin em consonflncia com

eventual reforma do seu Estatuto Social; 3) F:ventual posse de

membros da Diretoria em consonúncia com eventual reforma do seu

Estatuto Social.4-0utros assuntos de interesse social. Ririgui-SP. 07

de Junho de 2.016. CLAUDIO CASTELÃO LOPES. Provedor. Após R

leitura do edital de convocacão. e iniciados os trabalhos. o senhor

Presidente leu a todos os presentes a redação completa da proposta

do novo Estatuto Social e Indagou se havia dúvidas. hOll\e

solicitação de esclarecimentos por parte da Sra. Carmem Shirle�

Liberatore Gimael e ainda do Sr. Jose Antero dos Santos Neto. o qUl'

foi exaustivamente esclarecido ao� solicilanlPs. Após , .. ll;1

manifestacão colocou em votacão o item do b:dital. por "sufrágio

secreto", decidiu-se por 36 (trinta e seis) votos a fan>r e nenhulTl

contra a reforma do Estatuto Social. cuja cópia ficou a disposiciHJ

dos presentes para eventuais duvidas que pudessem ser suscitadas.

Dando sequência o senhor Presidente noticiou a todos os presem,'s

acerca da eleição da no\'a diretoria t'ffi con�onúnciH com o E�I;"ll Lilo

Social ora reformado. noticiou ainda que a composição dn nova

diretoria ê distinta em relação a eleição ocorrida em 19.02.2016.

Ponderou o senhor Presidente acerca da neccssidade de renllllCta

�
novamente por .sufrãgio secreto. decidiu-se por 36 {trinta e seisl 1

votos a favor e nenhum contra que lOdos os lTlembros al1lt'nornH:Il11' /1;f/ li
eleitos renunciaram aos seus respecti\'os cargos com O a\'al desta 1

r#J

coletiva 19.02.2016. e apus pedido deda diretoria eleita t'1J1

renuncia coletivo apresentado por todos os membros da DirclOri"

eleitos em 19.02.2016. colocou enl \'otacúo a renúncia colcti\'H v

soberana Asspmbli'ia Geral E:xtraordin<\ria. dRndo portanto VRc<\nCI"1

a todos os cargos anteriorlllellte eleitos elll 19.02.2016. Apus o

senhor Presidentt' apresentou chapa concorrente ROS cargos eleti\ os

para o quac1riênio com preencl ido de 1 (>.06.2016
"

i 6.06.20.!')
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prevista no artigo 17, I, do Estatuto Social ora aprovado, a saber'

CONSELHO DE ADMINISTRACÃO: CICERO GONCALVES DE

OLIVEIRA. brasileiro, operador de caldeira. portador do r�c;

33.537.860-2 SSP SP e do CPF (MI") 2 9.819-508-14, residente "

domiciliado na Rua João Paludetto n.O 746, Bairro Simões em

Birigui-SP, TEREZINHA DE JESUS CARVALHO MONTEIRQ.

brasileira, viúva. estagiária, portador do RG 25.715.545-8-S51'/SP "

do CPF 057.695.758-10, residente c domiciliada nesta cidade de

Birigui, na Rua Siqueira Cnmpo�, �H3. Centro, UeP 16.20,l-U56:

MARCOS ANTONIO ROSA LOPES, brasileiro, aposcl1lfldo, porlador

do RG 16.677.476 SSP SI' e do CPF (MI") 075.471.948-00, residente

e domiciliado na Rua 21 de Abril n.O 370 - Vila Xavier em Birigui-SP,

KARLA CRISTINA MOURA, brasileira, <luxiliar de produ'JllJ.

portadora do RG 46.932.223-8 SSP SP e do CPF (MI"l 378.653.';X';

37, residente e domiciliada na Rua Vera Cruz n.o 164 cm Biriglll-SP.

GERACINA NOGUEIRA GARCIA, brasileira, costureira, portado", do

RG 8.721.571-8 SSP SI' e do CPF (MF) 340.195.701-59, residente,'

domiciliada na Rua Abrahào Antonio n." 753, Bairru Jandaia em

Birigui-SP, ADELINA GONÇALVES OLIVEIRA PANCIONI, hrasil<'ira.

portadora do RG 23.376.433-1 SSP SP e do CPF IMFI O'J5.32'l13K

92, residente e domiciliada na Rua Angela �urton Mdoni n." lJlJ.

Bairro São Jose em Birigui-SP. CLEBER ROCHA MORAES.

brasileiro, auxiliar de escrita liscal, bacharel em dir"ito, porlador do

RG 41.785.378-6 SSP SI' e do CPF (MF) 356.916.8';8-39. resi,knt"

domiciliado na Rua Mauricio Stabilc, 555, Bairro Quemil em Blri"ul

SP; LIVIA SAES COMINALE TONETTE. brasileira, uuxili,,,'

departamentu pessual, bacharela em direito, portadora do 1«;

33.774.435-X e do CPF (MF) 224,044.508-40, residente e domiciliada

na Rua Santo Manprin n." 430, apto -152, Residenl'ial Capuano ('m

Birigui-SP l' ROBERTO FELICIO BINI, brusileiru, [(-cnico eln

contabilidude, portador do R(� 7.829.472-\ SSP SI' e do CPF (MF)

497.U65.198-15. residente e domiciliado na I<ua Bandeirantes, 6.12.

/

0000.11
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centro em Birig

autónomo, portador do I�G 27.16/.I'JO-1 ss!' sr I:: do crI' (;VII'I

108,816.728-40, resid .. nte e domiciliado na Rua São Paulo, sn," em

Birigui-SP, MARCOS ANTONIO BARDUCCI. brasikiro. portador do

RG 7.708.890 SSP sr c do CpF (MI') 035.367.12827. resalente l'

domiciliado em Birigui-SP, Após, fOI colocado cm vota�-ão a eleicão

da chapa concorrente para d.. k'ão dos ml::m lJros do ÇON_SELHO_ DE

ADMINISTRACÃQ, e, por votação sl::crda. decieliu-se por 36 (trinta "

seis) votos a favor .. nl::nhum contra. que estavam eleitos os

membros abaixo identificados para os cargos do CONSELHO DE

ADMINISTRACÃO para o quadriênio compr.... ndido d .. 16.06.20 I () a

16.06.2020, na proporçüo prt'vista no artigo 17, I elo Estaluto Soeial

ora aprovado, Após em complementação ü composiç<'lO da eleição elos

membros do Conselho ele Administraçüo, foram indicados pelos

membros eleitos do Conselho dI:: Aelministraçüo, os irmãos abaixo

identificados e qualificados. em R!('nelimento ao disposto no artigu

II, II. do Estatuto Soeial ora aprOl ado, a saber: ELIA�

SPROVIDELLO, brasih.'iro, advogado. portador do RC, 44.753.-124 "

SSP SI' e do CpF (MI') 361.077.138-08, residente e domiciliado na

Rua Josê Lourenço da Sil\'a n,o 540, Bairro Colinas ('m Birigui-S!'.

ªIDNEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, portador elo ktõ

40.967.850-8 SSP SI' e elo CPF (MI'l 315.338.528-98. rl::si,knt .. ('

domiciliado em Birigui-SI'. EDSON DA SILVA, brasileiro. portaelor eI,

RG 20,841.553-1 SSP SI' (' elo CPF (MI') 129.484.021:1-24, r.. sielente e

domiciliado em I:lirigui-SP. MARIA CONCEICÃO ALVES. brHsileiLI.

portadora do RG 14.837.652-6 SSP SI' I:: elo CPF IMI,') 030.840.218

99, resid('nte e domiciliaela em Birigui-::W, ROGERIO GUALBERTO

PATRÍCIO, brasileiro, portador do IW 48.034.832-7 SSP SI' I:: do

CPF (MI') 399.634,968-81, r('sid('nte e domiciliado em BirigUJ-SP.

VINICIUS PACITTI FALCÃO, iJrasileiro. portador do \,(; 43.152.27U$

SSP SI' e do CPF (MI') 315.913.24t>-07. residente e dOlllicili",\o CIII
/

Birigui-SP e LOURDES FANI DE CARVALHO, brasileira. portadora .

do RG 27.380.075-9 SSP SP e do CPF (MI') 957.727.238 O-I.

y)/ (f .\ f'I,) � /,-__0 4
VI\"-'--- J 2
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Birigui-SP. Após. foi colocado ern \.ot[-H.:;w-.-.....

e. por votação secreta, decidiu.�e pur 3ú (trinta e seisl \'otos a l�t\ UI-

e nenhum contra, que foram deitos os membros concorrentes aos

cargos do CONSELHO DE ADMINISTRACÃO para o quadriénio

compreendido de 16.06.2016 a 16.06.2020. na proporcão pn>\'ista no

artigo 17, II do Estatuto Social ora aprovado. Em continuidade aos

trabalhos ii composição da ekição dos membros do Conselho d,'

Administração. foram indicados pelus funciollúrlus da Irmandade dd

Santa Casa de Misericórdia de Elirigui, os funcionarias abaixo

identificados e qualificados, em atendimento ao disposto no artigo

17, III, do Estatuto Social ora apronl<lo, a saber: ERASMO VAGNEB

FABRICIO, funcionário da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia

de Birigui, brasileiro, portador do RG 21.481.215 SSP sr e do crF

(MF) 078.515.308-06, rpsidente e domiciliado em l3irigui-SP.

SÉRGIO LIMA DONATO, funcionaria da Innandade da Santa Casa

de Misericórdia de Birigui. brasileiro. casado. motorista, portador do

RG 26.312.965-SS1'(S1' e do CPF 136.983.838.10, re,idf'l1tl' l'

<::> domiciliado nesta cidade de Birigui, na Rua Pedro Gon�'alv(>s d"

'" Malta, 236, Bairro Tijuca, CEI' 16.201-218. I\pós. foi colocado eln

votação, e, por votação secreta, dpcidill-sf' por :16 (trinta (' seisl ,'otus

a favor e nenhum C"ontrf\. que IOf[Ull elt:itos os IlH'nl bros

concorrentes aos cargos do CONSELHO DE ADMINISTRACÃO para

O quadriênio compreendido ele 16.06.2016 a 16.06.2020, na

proporção prevista no artigo 17, III do Estatuto Social ora aprovado.

Prosseguindo os trabalhos foi aprpsentada chapa concorrem e para

eleicão dos rnpmbros da DIRETORIA para o qllHdriê'lllo

compreendido de 16.06.2016 a 16.06.2020. composta e qualificada

pelos seguintes mpmbros, a saber: DJRETORIA: PRESID.�1'i:rE:

CLÃUDIO CASTELÃO LOPES, brasileiro, casado, autónomo.

portador do RG 1.82CJ . .J!l7-3-SSP(SI' (' do CP!' lJ23.526.50:::iU I.

rpsidente e domiciliado nesta cidade de l1irigui, na I<ua Conso!ac't(J.

20, Bairro Parque Pinheiros, CEP 16.201-031: DIRETOR

ADMINISTRATIVO: ANDRÉ PERUZZO GONCALVES, brasileiro,

v/ (�\ Jj) '\ �/\i'J �
li 000043
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do CPF 203.203.268.61, residente e domiciliado nesta cidade de

l3irigui, na Avenida Euclides Miragaia. 1271, l3airro Vila Pontes. CF:P

16.200-130: DIRETOR JURIDICO: IZAIAS

�ARMENTO, brasileiro. portador do I<G 2.1.20.U';55 X ssr SI' (' de,

CPI" (M!') 253.161.778-78. residente e domiciliado em l3irilSui SI':

DIRETOR FINANCEIRO: VALTER PANCI9J'!I. brasileiro. casado.

soldador. ponador do RG 33.773.722-8-SSP/SP e do CP!'

023.530.498-00, residente e domiciliado nesta cidade de Birigui, na

I<ua Ãngela Sanori Meloni, 99. Bairro São JOSt., CF:P 16.203-230.

Após, foi colocada em votacão a eleição da chapa concorrente para

eleição dos membros da DlRETORIA. e. por votação secreta, decidiu

se por 36 (trinta e seisl votos a favor e nenhum contra, que eSlm'a

eleita a chapa concorreme aos cargos da DlRE:TOR!� para li

quadriênio compreendido de 16.06.2016 a 16.06.2020. LJalld"

continuidade à sessão. foi apresentada chapa cOllcorrente par.l

e1eicão dos membros do CONSELHO FI�ÇA...b composlO

qualificado pelos seguintes memhros. a saber: CONSELHO FI�ÇAL:

JO Conselheiro: JOSE CARLOS SALGADO. hrasi1<'iro, ponador dll

RG 7.192.423-1 SSP SI' e do CPF IMF) 705.844.008-53. residenlt' e

domiciliado em Birigui-SP; 2° Conselheiro: LUIZ ANTONIO

BARBARA. brasileiro, solteiro. aposentado, ponador do r�(; (

14.155.831-3-SSP/SP e do CPF 055.00-1.308-07, rt'sidt'llt'. �

domiciliado nesta cidade de Birigui. na Rua Aeàcia. 140. Ilalll" �

Guanabara, CEP 16.203.029: 30 Conselheiro: MARIA�ERNAD_ETE

DOS SAN]'OS PACITTI. brasileira. portadora do RG 7.829.553 1

SSP SP e do CPF (MI") 958.157.678-91. residente e domiciliada eln

Birigui-SP: 1° Suplente: TADEU JOSE DA SILVA BERNARDt

brasileiro, portador do !<G 3'1.035.268-1 SSP SP e do CPF l�lFI

303.365.588-21. residelltt' e domiciliado em 13irígui.SI'. 2° SUplCIl c d)

KELLY REGINA DE SOUZA SILVA, brasileira. porladora do 1«,�

32.519.005-7 SSP SP e do CrF (MF) 317.776.328-38. resideJ1[" ('

domiciliada em Birigl.li-SP

(.

-y

e 3° Suplente: GEVANILDO VIEU3h k
' .....
I . /
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095.396.018-86, residente e domiciliado na Rua ,}oúo Antonio dos

Santos, 384, Bairro Monte Libano em Burilama-SP. Após, fOI

colocada em votação a eleição da chapa para eleição dos membros do

CONSELHO FISCAL, para o quadrienio compreendido ele 16.06.2016

a 16.06.2020, e por votação secreta, elecidiu-se por 36 {trinta " sl'lsl

votos li favor e nenhum contra, que estuV<1 e!eilu a chupa concurrcnte

ao cargo do CONSELHO FISCAL, na forma prcvista n<> artigo 2R d<>

r�statuto Social. Após as eleições para os cargos elo CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA E CONSELHO FISCAL, O Presidente

declarou vencedores os nomes apresentados e eleitos {, compusi,'úu

da Diretoria e Conselhos, na forma prevista flU ",statuto Suc';al

apruvado que imediatarnente lOrnarHlTI posse. Por cautela o St'llilUJ

Presidente novanlcntc submeteu ao vutu secreto a propusta para que

os vencedores tornassem posse neste ato, e, após debates, foi

colocado em votação, em votação secreta. que, por 3b (trinta e sl'JS)

votos a favor c nenhUln contra. decidiu-se que l'stnvaIll empossados

a partir desta dal<J de 16.06.20 I b. Dandu sequt'ncl<l o Sr. Pn'S1dl'rll"

apresentou proposta de implantação a partir du segundo seml'stn' de

2016, de taxa associativa, no importe de RS 30,00 (trinta rl'"is) "

cada semestre, com "encimento da primeira el11 10.12.20 I b, c d

subsequente em de 10.07.2017, l' assim sucl'ssiv"T11cntc 1012 ,

10.07 de cada tlnO vindouro. SUbtl1l'lidu IlUVanll'nlL' Ú ;:\c1�Hn;:H.";ltJ elu,

presentes, por unanimidade aprovou-se também essa propostil.

Após a Sra. CARMEN SHIRLEY LIBERATORI GIMAEL, dirigiu-sl' "

mesa e entregou sua carta de demissão dos quadros da Irmandad,',

entregando ainda a carta dl' dl'miss"o du Sr ELIAS GIMAEL. ,l'

quais roram recepl'ionadas L' prolou,liwdilS pdo Sr I'rcsidel111'. "

noticiou aos presentes l' se havia algurnu posiçüo contnlriu J. essas

demissóes voluntárias, ninguém se manifestou L' nada mais havel1do

a tratar. o Presidente declarou encerrada él ASst"tIlbleia, slIspefldcfldu
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a sessão

Reaberta a sessão, foi a ata lida, assinando-a o Presidente

(Assembleia Geral), senhor: CLAUDIO CASTELÃO LOPES, os

Secretãrios da Assembleia Geral, senhor(a): EUNICE MASSON e

DANIEL AUGUSTO CORTEZ JUARES, e ainda a comissão de

fiscalização e aprovação da Ata, os senhores(as): VANIA CORDEIRO

CAVACA, VALTER PANCIONI, ELAINE APARECIDA GARCIA,

TEREZINHA DE JESUS CARVALHO MONTEIRO e IZAIAS

FORTUNATO SARMENTO, que após a devida fiscalização,

aprovaram a Ata que foi lavrada devidamente no Livro de Registro

"de atas de número 06. Nada mais. Birigui, 16 de Junho de 2016. __�\

JiU
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CL;'�oío CASTEtAO LOPES

Presidente / !
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VALTER PANCIONI

. �

"''''��

� �
, ,.;

-f

�
� �.

TEREZINH�SCARVALHO MONTEIRO

•
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