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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAINCS — INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ Nº 09.268.215/0001-62

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do INCS — INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, no uso
das atribuições e por meio do presente Edital de Convocação afixado na sede situada
na Rua Emygdia Campolim, 131, Parque Campolim, Sorocaba, São Paulo, CEP 18047-
626, convoca todos os associados para instauração da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de janeiro de 2.020, as 19:30 horas, em
primeira convocação, com a presença de todos os seus associados ou as 20:00 horas,
com a presença de qualquer número de associados, para deliberar sobre as seguintes
pautas:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1) Eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o novo

quadriênio.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1) Indicação do novo Conselheiro, representante do Poder Público indicado pelo

Município de Curitiba, Paraná.
2) Indicação de nova Diretoria Executiva.
3) Probabilidade da Criação e Abertura da Filial 14.
4) Reformas e Consolidação do Estatuto Social necessárias.
5) Outros Assuntos de Interesse.
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Ãos 24 (vinte e quatro) dias do mês 01 (janeiro) de 2.020 (dois mil e vinte), na sede do INCS - Instituto Nacional de

Ciências da Saúde, situada à Rua Emygdia Campolim, nº 131, bairro Parque Campolim, municipio de Sorocaba, estado
de São Paulo, CEP 18047-626, foram realizadas a AGO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e a AGE -
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, tendo sido deliberado os assuntos, para a qual foram todos os associados
convocados pelo Edital de Convocação, datado de 06 (seis) de 01 (janeiro) de 2.020 (dois mil e vinte), afixado na sede.
Às 20:00 (vinte) horas, em segunda convocação, verificado o número legal de Associados presentes, houve a

realização da AGOe logo em seguida, da AGE. Os presentes escolheram para presidir os trabalhos, o Associado João
Gilberto Rocha Gonçalez, Presidente do Conselho de Administração. Assim sendo, o Presidente da AGO e AGE,
convidou para atuar como Secretário das Assembleias, o Associado Sr. José Paulo Marciano. Composta a mesa, 0 Sr.

Presidente declarou aberta a AGO, passando a palavra para o Secretário, solicitando que se procedesse a leitura do

Edital com a ordem do dia da AGO, que teve a seguinte pauta: 1) Eleição do Conselho de Administração e do Conselho

Fiscal para o novo quadriênio. Sendo esta, a única pauta da AGO, após realizada a eleição da chapa única, o Conselho
de Administração ficou composto da seguinte forma: Presidente - Sr. João Gilberto Rocha Gonçalez, brasileiro,

separado judicialmente, biomédico, natural do município de Sorocaba, estado de São Paulo, nascido em 19 (dezenove)
de setembro de 1963 (hum mil novecentos e sessenta e três), portador da Cédula de Identidade RG nº 14.054.215-2

SSP/SP, expedida em 21 (vinte e um) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove), inscrito no CPF/MF sob o nº

106.006.248-89, residente e domiciliado na Avenida Três de Março, nº 740, M2, bairro Aparecidinha, cidade de

Sorocaba, estado de São Paulo, CEP 18087-620; Secretário - Sr. José Paulo Marciano, brasileiro, separado

judicialmente, contabilista, natural do município de Votorantim, estado de São Paulo, nascido em 19 (dezenove) de abril

de 1966 (hum mil novecentos e sessenta e seis), portador da Cédula de Identidade RG nº 14.933.380-8 SSPISP,
expedida em 07 (sete) de agosto de 2018 (dois mil e dezoito), inscrito no CPF/MF sob o nº 077.129.008-09, residente &

domiciliado na Rua Carlos Rene Egg, nº 377, bairro Parque São Bento, cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, CEP
18072-260; Tesoureiro - Sr. Luiz Miguel Cabral Jardini, brasileiro, solteiro, comerciante, natural do município de

Sorocaba, estado de São Paulo, nascido em 19 (dezenove) de outubro de 1988 (hum mil novecentos e oitenta e oito),

portador da Cédula de Identidade RG nº 44.658.559 SSP/SP, expedida em 16 (dezesseis) de março de 2005 (dois mil e

cinco), inscrito no CPF/MF sob o nº 372.852.098-56, residente e domiciliado na Rua Elio Rabano Sanches, nº 128,

bairro Ibiti do Paço, cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, CEP 18086-337; 1º Titular do Conselho Fiscal — Sra.

Tania Regina Souza de Almeida, brasileira, solteira, técnica em contabilidade, natural do município de Sorocaba,
estado de São Paulo, nascida em 03 (três) de maio de 1959 (hum mil novecentos e cinquenta e nove), portadora da

Cédula de Identidade de RG nº 17.007.649-0 SSP/SP, expedida em 12 (doze) de maio de 2012 (dois mil e doze),
inscrita no CPF/MF sob o nº 046.470.218-66, residente e domiciliada na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 66, no bairro

Vila Assis, cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, CEP 18025-050; 2º Titular do Conselho Fiscal — Sr. Silton Luis
Gastardeli Vieira, brasileiro, separado judicialmente, médico, natural do município de Porto Feliz, estado de São Paulo,
nascido em 07 (sete) de dezembro de 1956 (hum mil novecentos e cinquenta e seis), portador da Cédula de Identidade

RG nº 7.670.282 SSP/SP, expedida em 25 (vinte e cinco) de agosto de 2015 (dois mil e quinze), inscrito no CPF/MF
sob o nº 020.796.988-42, residente e domiciliado na Rua Coronel Cavalheiros, 271, bairro Vila Amélia, cidade de

Sorocaba, estado de São Paulo, CEP 18035-640; 3º Titular do Conselho Fiscal - Sra. Mireylle Costa Macedo,

brasileira, solteira, colaboradora ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, natural do municipio de Sorocaba,
estado de São Paulo, nascido em 08 (oito) de dezembro de 1989 (hum mil novecentos e oitenta e nove), portador da

Cédula de Identidade RG nº 46.141.189-1 SSP/SP, expedida em 18 (dezoito) de dezembro de 2013 (dois mil e

dezenove), inscrito no CPF/MF sob o nº 379.574.988-33, residente e domiciliado na Rua Professor Roldão Pereira de

Mello Março, nº 538, bairro Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho, cidade de Sorocaba, estado de São Paulo,

CEP 18053-150; Suplente do Conselho Fiscal - Sr. Fernando Dias Batista Junior, brasileiro, casado, contador,
natural do município de Sorocaba, estado de São Paulo, nascido em 21 (vinte e um) de julho de 1961 (hum mil

novecentos e sessenta e um), portador da Cédula de Identidade RG nº 11.617.797-4 SSPI/SP, expedida em 11 (onze)
de junho de 2012 (dois mil e doze), inscrito no CPF/MF sob o nº 026.843.638-03, residente e domiciliado na Rua

Antônio/de Salles, nº 60, Bloco 5, Apto. 305, bairro de Jardim San Raphael, cidade de Tatuí, estado de São Paulo, CEP
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18274-170; Membro da Associação Casa Pai Abraão - Sra. Anaiza de Melo Silva Queiroz, brasileira, casada,
técnica item Ciências Jurídicas (incompleto), natural do município de Catende, estado de Pernambuco, nascida em 08

(oito) de junho de 1958 (hum mil novecentos e cinquenta e oito), portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.042.259

SSP/SP, expedida em 11 (onze) de dezembro de 2012 (dois mil e doze), inscrita no CPF/MF sob o nº 129.922.638-85,
residente e domiciliada na Avenida Doutor Américo Figueiredo nº 793, Jardim Simus, cidade de Sorocaba, estado de

São Paulo, CEP 18055-131. Ao final do processo eletivo, o Presidente da AGO informou que estão em vacância, 04

(quatro) cargos de membros natos representantes do poder público, bem como 04 (quatro) cargos de membros natos

representantes da sociedade civil, que serão preenchidos oportunamente. Assim, após uma salva de palmas e

manifestações de sucesso para todos os Conselheiros, o Presidente declarou encerrada a AGO, e ato continuo, abriu

os trabalhos da AGE, passando novamente a palavra para o Secretário, que procedeu coma leitura da ordem do dia da

AGE, que teve a seguinte pauta: 1) Indicação do novo Conselheiro, representante do Poder Público indicado pelo

município de Curitiba, estado do Paraná; 2) Indicação da nova Diretoria Executiva; 3) Probabilidade da Criação e

Abertura da Filial 14; 4) Reformas e Consolidação do Estatuto Social necessárias, e, 5) Outros Assuntos de Interesse

do INCS. Dessa forma, o Sr. Secretário colocou para apreciação de todos os presentes, o 1º Item da Pauta, explicando

que em virtude da renúncia da atual Conselheira de Curitiba, representante do Poder Público daquele Município, a Sra.

Alessandra Calado de Melo Osinski, houve a indicação de um novo Conselheiro por parte do Município de Curitiba, o

Sr. José Antônio Zem, brasileiro, casado, assessor, natural do município de Curitiba, estado do Paraná, nascido em 15

(quinze) de dezembro de 1954 (hum mil novecentos e cinquenta e quatro), portador da Cédula de Identidade RG nº

996.290-5 SSP/PR, expedida em 05 (cinco) de junho de 2017 (dois mil e dezessete), inscrito no CPF/MF sob o nº

253.218.709-34, residente e domiciliado na Rua Dr. Roberto Barroso, nº 1783, Centro Cívico, cidade de Curitiba, estado

do Paraná, CEP 80810-090, ficando dessa forma, nomeado e empossado no cargo. Ato continuo o Sr. Secretário

colocou para apreciação 0 2º Item da Pauta, que trata da indicação da nova Diretoria Executiva, foram indicados pelo
Presidente para assumir 0 cargo de Diretor de Operações, o Sr. Antônio Pereira de Souza Júnior, brasileiro, casado,
fisioterapeuta, natural do município de Catanduva, estado de São Paulo, nascido em 10 (dez) de setembro de 1.981 (mil

novecentos e oitenta e um), portador da cédula de identidade RG nº 33.842.498-2 SSP/SP, expedida em 31 (trinta e

um) de outubro de 1995 (um mil novecentos e noventa e cinco), inscrito no CPF/MF sob o nº 220.218.348-59, residenteWi
e domiciliado na Rua Terra Nova, nº 115, baimo Parque Glória IV, cidade de Catanduva, estado de São Paulo, CEP
15807-277; para assumir o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. Rafael De Mari Santos, brasileiro,

casado, engenheiro, natural do município de Sorocaba, estado de São Paulo, nascido em 14 (quatorze) de novembro

de 1.987 (mil novecentos e oitenta e sete), portador da cédula de identidade RG nº 43.528.554-3 SSP/SP, expedida em

26 (vinte e seis) de junho de 2010 (dois mil e dez), inscrito no CPF/MF sob o nº 367.746.788-82, residente e domiciliado

na Avenida Cecilia Meirelles, nº 110, bairro Cidade Jardim, cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, CEP 18055-490;

para assumir o cargo de Diretora Técnica, a Sra. Gleice Talita Costa, brasileira, solteira, enfermeira, natural município

de Taubaté, estado de São Paulo, nascida em 31 (trinta e um) de maio de 1.984 (mil novecentos e oitenta e quatro),

portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.373.189-7 — SSP/SP, expedida em 12 (doze) de dezembro de 2010 (dois
mil e doze), inscrita no CPF/MF sob o nº 345.674.558-35, residente e domiciliada na Rua Irmã Amália Aguirre, nº 23, úbairro Jardim Sandra Maria, cidade de Taubaté, estado de São Paulo, CEP 12081-110; e, para permanecer no cargo de

Diretor de Controladoria, o Sr. Rafael Aparecido de Souza Sales, brasileiro, divorciado, contabilista, natural do
A

municipio de Itapeva, estado de São Paulo, nascido em 01 (um) de julho de 1.991 (mil novecentos e noventa e um),

portador da cédula de identidade RG nº 47.726.226-0 SSP/SP, expedida em 11 (onze) de março de 2019 (dois mil e
U

dezenove), inscrito no CPF/MF sob o nº 379.217.808-73, residente e domiciliado na Avenida Cecilia Meirelles, nº 479,

bairro Cidade Jardim, cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, CEP 18055-490, que aceitaram os desafios, tendo

sido aprovados por todos os presentes, que reiteraram as escolhas e saudaram a todos com uma salva de palmas. Já, T
no 3º Item da Pauta, que trata da Probabilidade da Criação e Abertura da Filial 14, ficou determinado a formatação da

/)mesma, sendo que o endereço da Filial 14, fica situado na Rua João Batista do Nascimento, s/n, complementos Térreo: 319 —

UPA, bairro Campo dos Alemães, cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, CEP 12239-310, em razão da

celebração do Contrato de Gestão firmado com o referido município, cujo Objeto é a Operacionalização da Gestão e PR
Execução, das Atividades e Serviços de Saúde na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CAMPO DOS

ALEMÃES, que receberam a aprovação unânime dos presentes. No 4º Item da Pauta, ou seja, Reforma e

Consolid do Estatuto Social, cuja minuta já havia sido previamente distribuida aos Associados presentes, 0 Sr.
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Presidente pediu a palavra justificando a necessidade de readequar a redação do Estatuto Social, inserindo a Filial 14 e

alterando a redação dos Artigos 5º, 36º e 48º. Assim, submetida a minuta aos pertinentes debates, os presentes

postaram-se de acordo com todos os termos propostos, sendo que o novo Estatuto Social foi aprovado por

unanimidade. Dessa forma, o Estatuto Social foi reformado e consolidado, cuja cópia, neste ato, é anexada a esta ata,

devendo ser encaminhada à registro público para a produção de seus efeitos legais. No 5º Item da Pauta, Outros

Assuntos de Interesse do INCS, promoveu-se o debate aos Associados sobre das atividades que o INCS vem

desenvolvendo, com ênfase de todos os presentes ao expressivo sucesso das atividades em saúde, bem como do

relevante destaque social que vem sendo alcançado pela nossa Instituição, inerente às ações filantrópicas que estamos

executando em diversas cidades nas quais estamos inseridos. Finalmente o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem

quisesse se manifestar. Sem que ninguém mais tenha desejado fazer uso da mesma, desejou a todos os presentes,
sinceros votos de sucesso, dando por encerrada a AGE, determinando que fosse lavrada a presente ata, que depois de

sentes, é assinada pelo Sr. Presidente, e por mim, Secretário. Sorocaba, São Paulo, 24lida e aprovada por todos os
2.020 (dois mil e vinte).
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r. José Paulo Marciano
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Oficio n.º 076/2019-SMS13 Curitiba. 26 de aposto de 2019.

Prezado Senhor

Encaminhamos em anexo cópia do Ofício nº 035/2019-SMAP. procedente do Secretário

Municipal de Administração e Gestão de Pessoal. Alexandre Jarschel de Oliveira. mediante o qual é

formalizada a substituição da anterior indicação do representante da Prefeitura Municipal de Curitiba
ao Conselho de Administração do Instituto Nacional de Ciências da Saúde — INCS (Protocolo 0d-
035943/2018).

O servidor indicado é José Antonio Zem. matrículas 344 e 80.731. desta forma solicitamos
os trâmites necessários para que a substituição seja efetivada.

Atenciosamente,

US o

Flávia Celenc Quadros
Superintendente de Gestão em Saúde

Gestora do Contrato de Gestão 495/01-FMS

Ao Senhor
João Gilberto Rocha Gonçalez
Diretor Geral do Instituto Nacional de Ciências da Saúde - INCS
Sorocaba/SP
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CURITIBA

Anexo Oficio nº 035/2019.SMAP Curtiba 16 de agosta Je 20'5

Conselho de Administração, na qualidade ce membro nato

Dados pessoais:

José Antonio Zem matritulas 344 e 80 77:
Data de Nascimento 15/12/1954
CPF 253 218 709-34
RG 996 290-5 Data ce emissão 95/0201?
Endereço residencia! Rua Dr Roberto Barr sc nº 1783
Estado Civil Casado
Naturalidade Curitiba; PR
Nacianalidade Brasileiro
Escolandade: Superior completo (Advogad: e Geólogo:
Cargo: Assessor
e-mail |jzemisepiad curtiba pr gov br

Ciente

José Antonio Zem - matricuias 344 e 80 73]
Assessor - Secretaria Municipal de Administração é de

Gestão de Pessoa!
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18º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ Nº 09.268.215/0001-62
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ÍNCS
18º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO

INCS — INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CNPJ Nº 09.268.215/0001-62

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, os Associados do INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS
DA SAUDE, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária para referendar sobre as alterações e consolidação do Estatuto
Social, que após posto em votação e aprovado por unanimidade, passa ter a seguinte redação:

CAPÍTULO | - DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, FINALIDADES SOCIAIS, NATUREZA, SEDE E FORO

Art. 1º — O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE é uma associação, sem fins econômicos e/ou lucrativos, de
direito privado, com autonomia administrativa e financeira, constituida em 12/11/2007, registrada no CNPJ sob o nº 09.268.215/0001-
62, regendo-se pelo presente Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável.

Art. 2º - O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE para sua identificação, poderá adotar a logomarca e ser
denominado simplesmente de INCS.

Art. 3º = A sede e o foro do INCS estão estabelecidos à Rua Emygdia Campolim, nº 131, bairro Parque Campolim, cidade de Sorocaba,
estado de São Paulo, CEP 18047-626, CNPJ nº 09.268.215/0001-62.
Parágrafo Primeiro — FILIAL 1, situada na Avenida João Rodolfo Castelli, nº 1.035, Bairro Putim, cidade de São José dos Campos,
estado de São Paulo, CEP 12228-000, CNPJ nº 09.268.215/0005-96.
Parágrafo Segundo FILIAL 2, situada na Avenida São Paulo, nº 750, subsolo, bairro Jardim Árvore Grande, cidade de Sorocaba,
estado de São Paulo, CEP 18013-002, CNPJ nº 09.268.215/0006-77.
Parágrafo Terceiro — FILIAL 3, situada na Rua Alziro Lebrão, nº 76, bairro Alto da Ponte, cidade de São José dos Campos, estado de
São Paulo, CEP 12230-740, CNPJ nº 09.268.215/0010-53.
Parágrafo Quarto - FILIAL 4, situada na Rua Itapetinga, nº 290, Cj. 02, bairro Jardim Satélite, cidade da São José dos Campos,
estado de São Paulo, CEP 12230-740, CNPJ nº 09.268.215/0012-15.
Parágrafo Quinto - FILIAL 5, situada na Rua Satyro Vieira Barbosa, nº 105, bairro Jardim Faculdade, cidade de Sorocaba, estado de eSão Paulo, CEP 18030-273, CNPJ nº 09.268.215/0011-34.
Parágrafo Sexto — FILIAL 6, situada na Rua Senador Accioly Filho, nº 3.300, bairro Cidade Industrial, cidade de Curitiba, estado do '

Paraná, CEP 81350-200, CNPJ nº 09.268.215/0014-87.
Parágrafo Sétimo — FILIAL. 7, situada na Rua Francisco Nunes, nº 448, Sala 2, bairro Jacaré, cidade de Cabreúva, estado de São
Paulo, CEP 13315-000, CNPJ nº 09.268.215/0013-04.
Parágrafo Oitavo — FILIAL 8, situada na Rua Renato Nunes Ribas, nº 731, Centro, cidade de Pinhas, estado do Paranã, CEP 83323-
040, CNPJ nº 09.268.215/0015-68.
Parágrafo Nono FILIAL 9, situada na Rua Comendador Araújo, nº 498, 10º Andar, €).1008, Edificio Corporate Evolution, Centro,
cidade de Curitiba, estado do Paraná, CEP 80420-000, CNPJ nº 09.268.215h016-49.
Parágrafo Décimo - FILIAL 10, situada na Rua Doutor Alexandre Coelho, nº 22, bairro Jardim Aurea, cidade de Mogi Mirim, estado de
São Paulo, CEP 13803-220, CNPJ nº 09.268.215/0017-20.
Parágrafo Décimo-Primeiro — FILIAL 11, situada na Rua Monsenhor Moyses Nora, nº 235, Centro, cidade de Mogi Mirim, estado de
São Paulo, CEP 13800-190, CNPJ nº 09.268.215/0019-91.
Parágrafo Décimo-Segundo - FILIAL 12, situada na Rua José Miguel Abu Yagui, nº 101, bairro Centro, cidade de Jacupiranga, ATestado de São Paulo, CEP 11940-000, CNPJ nº 09.268.215/0018-00.
Parágrafo Décimo-Terceiro — FILIAL 13, situada na Rodovia João Leopoldo Jacomel, nº 3.726, bairro Jardim Primavera, cidade de

Piraquara, estado do Paraná, CEP 83302-000.
Parágrafo Décimo-Quarto — FILIAL 14, situada na Rua João Batista do Nascimento, s/n, complementos Térreo: 319 — UPA, bairro

Campo dos Alemães, cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, CEP 12239-310.

Art. 4º - O prazo de duração do INCS é indeterminado. NJ
Art. 5º - As finalidades sociais do INCS consistem em: f
|— Administrar e manter hospitais, clínicas ambulatoriais e pronto socorro.
Il — Colaborar com o poder público no exame e encaminhamento de atos normativos de qualquer espécie, relativos aos objetivos
sociais estatutários e serviços correlatos, bem como colaborar com a concepção, a implementação e a implantação de políticas

[2públicas na área de saúde e de assistência social.
Hll — Colaborar pelos meios adequados, no Brasil e no exterior, com as instituições públicas e privadas, no que tange ao ensino, a

uisa, a assistência médica, a informática, a técnica administrativa ou científica, por meio de convênios, visando preferencialmente à
|

e detecção precoce de agravos à saúde humana.
-

tratar mão de obra complementar de portadores de necessidades especiais.
rdenar & integrar diferentes competências entre os seus associados para atendimento a projetos que tenh r exigência
introdução de inovação sejam tecnológicas, sejam cas, assegurando prazos firmados e padrões de qualidade.
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INCS
VI — Desenvolver programas de parcerias públicas e privadas.
VII - Desenvolver atividades de atendimento e gestão de ambulatórios em todas as especialidades médicas.

VIII — Desenvolver atividades de atendimento e gestão em pronto socorro e pronto atendimento, com assistência 24 horas, com leitos

de observação.
IX — Desenvolver atividades de atendimento e gestão em unidades hospitalares de baixa, média e alta complexidade.
X — Desenvolver programas de saúde da família.

— Desenvolver programas de saúde da terceira idade e da comunidade.
XIl - Desenvolver programas de saúde dos trabalhadores e seus dependentes.
XII - Desenvolver campanhas de prevençãoe sistema de promoção da saúde.
XIV — Desenvolver programas de treinamento, atualização profissional e capacitação junto aos profissionais de saúde e assistência
social.
XV — Desenvolver sistemas diagnósticos e soluções para hospitais, além de ferramentas de gestão para saúde.
XVI - Desenvolver programas de apoio aos profissionais do setor de saúde.
XVI — Desenvolver programas em parceria, estágios e pesquisas com faculdades, universidades, escolas técnicas e

profissionalizantes.
XVIII - Desenvolver atividades educativas para a comunidade.
XIX - Desenvolver novos modelos experimentais não lucrativos de produção, emprego e crédito, estudos, coordenação, execução,
fomento e apoio de ações de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico, de gestão, de transferência de tecnologia e de

promoção de capital humano, através de atividades de educação e treinamento apropriados de natureza técnica, cultural, em tecnologia
da informação, especialmente na área de saúde e serviços correlatos, visando o desenvolvimento sócio econômico brasileiro.
XX— Desenvolver programas e produtos de assistência à saúde.
XXI - Desenvolver estudos, pesquisas, campanhas e projetos na área da saúde bucal.
XXI — Desenvolver ações de educação continuada e pesquisa voltadas ao desenvolvimento econômico e social, cursos tecnólogos,
ensino fundamental, médio e ensino superior, cursos profissionalizantes.
XXIII - Desenvolver programas de capacitação de mão de obra para o desenvolvimento econômico e social com ênfase a geração de

emprego e renda.
XXIV - Elaborar, editar e distribuir materiais informativos, técnicos e cientificos na área da saúde. .
XXV — Estimular trabalhos de pesquisa, ensino e assistência, por meio da apoio material e de remuneração condigna áqueles que se
propõem a tais fins.
XXVI - Executar outros serviços correlatos na área da saúde, com ênfase no programa de voluntário, com o objetivo de propiciar a
pessoa carente e sem recursos, 0 apoio psicossocial e material para superar ou reduzir as deficiências, o sofrimento e falta de

informação do paciente e da sua família.
XXVII - Executar programas de compensação e neutralização ambiental.
XXVIII - Firmar Convênios e Contratos de Gestão com setor público.
XXIX — Gerir postos de assistência médica com e sem internação.
XXX — Gerir postos de saúde pública.
XXXI - Gerir programas de bolsas de estudo e de pesquisa na área de saúde.
XXXI! — Incentivar e desenvolver estudos, pesquisas, programas e projetos nas seguintes áreas: saúde, sociais, econômicas,

tecnologia e educação.
XXXIII — Integrar com programas oficiais com o setor governamental.
XXXIV — Integrar e promover atividades de saúde com universidades, faculdades e escolas técnicas e cursos profissionalizantes como

estágios e aperfeiçoamentos.
XXXV — Montar sistemas de bolsa ou centro de terceirização de trabalho de multiatividade consorciada.
XXXVI - Organizar e promover sistemas de assistência à saúde complementar. 1)XXXVII - Organizar e promover serviços de assistência social e saúde.
XXXVII — Organizar e promover treinamentos, palestras, seminários, congressos e cursos especiais.
XXXIX - Organizar e promover programas de bolsa de estudo, projetos de estudos, pesquisas e extensão na área de saúde e au
assistência social.
XL - Organizar e promover programa de primeiro emprego e estágio. A
XLI- Organizar e promover sistemas de apoio às demais instituições de assistência social.
XLII - Promover atividades filantrópicas com desenvolvimento de assistência social, orientação e cursos de capacitação em saúde.

XLHI - Promover integração de ações com setor governamental e iniciativa privada.
XLIV — Promover em unidades de saúde ou unidades móveis, programas de assistência médica, coletas de exames, com o apoio de Evoluntários e agentes comunitários de saúde em suas áreas de influência.
XLV— Promover a saúde e a cidadania de pessoas carentes, de recursos ou portadoras de deficiências física, mental, ocular, auditiva

op últipla, através da melhoria da acessibilidade e acolhimento nas unidades assistenciais sob sua gestão, por meio do esporte, da

ação, de doações,
de bolsas de estudos, de apoio material ou por outros meios e ações correlatas, para atender às necessi-

dades e carências, especialmente a sua reabilitação física e mental.
VI — Promover a segurança alimentar e nutricional.
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INCS
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XLVII - Promover a medicina preventiva.
XLVII! - Promover o voluntariado.
XLIX — Promover a capacitação e treinamento de recursos humanos na área de saúde.
L — Promover estágios para profissionais de saúde, assistência social e educação.
L! - Promover estágio com alunos de cursos técnicos profissionalizantes e de cursos de graduação.
LH — Promover e difundir tecnologias sociais aplicadas nas diversas áreas afins, obtida através de permanente intercâmbio com outros
centros no Brasil e no exterior.
LHI - Promover o repasse das tecnologias absorvidas e/ou desenvolvidas, bem como a capacitação do pessoal técnico desenvolvido.
LIV — As atividades de atendimento à saúde do INCS, serão em forma de gratuidade, conforme a legislação vigente.
LV — O INCS poderá também criar unidades de prestação de serviços para a execução de atividades visando sua sustentabilidade,
utilizando todos os meios lícitos, apficando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos sociais do INCS.

Art. 6º — A área de atuação do INCS será em qualquer parte do território nacional com escritório de representação, filiais e postos de

serviço.
Parágrafo Unico - As filiais legalmente constituídas poderão firmar contratos de prestação de serviços, Contratos de Gestão,
Convênios, Termos de Compromisso, Termos de Cooperação e outros instrumentos, para o bom andamento e desempenho de seus
objetivos sociais.

Art. 7º — À fim de cumprir suas finalidades, o INCS poderá organizar-se em unidades independentes de trabalho denominadas
departamentos ou filiais, com autonomia administrativa e financeira, regidos pelo Regimento Interno e normas operacionais específicas.

Art. 8º - Para consecução dos seus objetivos sociais, o INCS poderá firmar convênios e contratos, inclusive de Contratos de Gestão,
Termos de Compromisso, Termos de Cooperação e outros instrumentos, para o bom andamento e desempenho de seus objetivos
sociais, articulando-se pela forma conveniente, com órgãos ou entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras.

Art. 9º - O INCS poderá firmar parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC), Poder Público, Comissões e Conselhos
Municipais, Estaduais e Federais, assim como compor Câmaras Setoriais ou Técnicas.

Art. 10º — O INCS poderá constituir ou participar de outras personalidades jurídicas, sem fins econômicos, para realização de serviços
específicos, com autonomia administrativa e financeira, sendo regulamentada em normas específicas quando da sua constituição.

CAPÍTULO Il - DOS ASSOCIADOS
Art. 11º — O Quadro de Associados do INCS é constituido das seguintes classificações:
|
- Associados Fundadores.

Il — Associados Efetivos.
IH — Associados Contribuintes.
IV — Associados Voluntários.
V-— Associados Profissionais.

Art. 12º - É Associado Fundador, pessoa física ou jurídica presente na Assembleia de Constituição, ou que venha associar no prazo
máximo de trinta (30) dias corridos após a Assembleia de Constituição.

Art. 13º - É Associado Efetivo, pessoa física contribuinte que tenha participado das atividades do INCS, por prazo não inferior a três

(03) anos consecutivos, sem faltas ou sanções administrativas, o qual será convidado a compor a categoria, a convite do Presidente do
Conselho de Administração.

Art. 14º - É Associado Contribuinte, pessoa física ou jurídica, que venha a solicitar sua adesão.

Art. 15º - É Associado Voluntário, pessoa física que venha a compor os serviços voluntariado pelo INCS, no desenvolvimento de suas
atividades.

Art. 16º - É Associado Profissional todos os profissionais e empresas de diversos setores a fins que venha a participar do projeto ou

programa do INCS, estando isento de pagamentos das anuidades.

Art. 17º - Qualquer Associado poderá participar de mais de uma categoria de associado do INCS.

Parágrafo Único - As questões relativas à exigência ou isenção, bem como, dos valores das anuidades de cada categoria de

associado, serão fixadas anualmente por ato do Conselho de Administração.

CAPÍTULO Il - DA ADMISSÃO, SUSPENSÃO, EXCLUSÃO E DEMISSÃO

Art. 18º= Para admissão do Associado, deverá ser preenchida uma ficha cadastral, a qual será analisada pela Conselho de

ação e uma vez aprovada pelo Presidente do Conselho de Administração, será informado o número de matrícula e a categoria
rtence o Associado.
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IÍNCS
Art. 19º — O convite para efetivar o Associado Contribuinte será em forma de avaliação, sendo encaminhado pelo Conselho de
Administração e homologado pela Assembleia Geral, ao ter cumprido o prazo de três (03) anos de Associado, conforme tenha atendido
o Art. 13º do presente Estatuto Social.

Art. 20º - Quando um Associado infringir o presente Estatuto Social ou venha a exercer atividades que comprometa a ética, moral ou

aspecto financeiro do INGS, o mesmo será passível de sanções da seguinte forma:
|— Advertência por escrito.
Il - Suspensão dos seus direitos por tempo determinado.
HI - Exclusão do Quadro de Associados.

Art. 21º — A advertência por escrito, será elaborada pelo Conselho de Administração, com aviso de recebimento informando o motivo.

Art. 22º - Ocorrendo à repetição do fato, o Associado será suspenso dos seus direitos por um prazo não superior a cento e cinquenta
(150) dias corridos, pelo Conselho de Administração, com exposição de motivos.

Art. 23º — Perdurando o fato, ou que venha o Associado a cometer mais transtornos, no prazo de noventa (90) dias corridos, será
conduzido pelo Conselho de Administração, pauta junto à AGE - Assembleia Geral Extraordinária, sugerindo a sua exclusão do
mesmo, do Quadro de Associados.

Art. 24º - Quando do encaminhamento do Associado para sua exclusão, o mesmo terá o amplo direito a defesa.

Art, 25º - O Associado excluído poderá retornar ao Quadro de Associados após três (03) anos de afastamento.

Art. 26º - Quando o Associado excluído estiver lotado em projetos, programas e/ou departamentos, os seus direitos de participação
serão mantidos, até que cessem tais projetos, programas e/ou departamentos, ou ainda, por solicitação do próprio Associado excluído.

Art. 27º — Para demissão espontânea do Associado, basta este encaminhar a solicitação do seu afastamento temporário ou definitivo
através de uma correspondência, dirigida à presidência do Conselho de Administração.

Art. 28º - O Associado que tenha solicitado sua demissão espontaneamente, não poderá solicitar o seu retorno ao Quadro de
Associados, sem prévia aprovação do Conselho de Administração.

CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS E DEVERES DO ASSOCIADO

NeArt. 29º — São direitos dos Associados:
|- Frequentar a sede do INCS.
| — Usufruir os serviços oferecidos pelo INCS.
HI — Participar das Assembleias e votar.
IV — Manifestar sobre os atos e decisões e atividades do INCS.
V-— Aos Associados Efetivos, candidatar-se e serem votados em cargos eletivos.

Art. 30º - São deveres dos Associados:
|- Acatar as decisões das Assembleias.
Il - Atender os objetivos sociais do INCS.
III — Zelar pelo nome do INCS.
IV — Participar das atividades do INCS.
V — Contribuir na apresentação de propostas para o desenvolvimento do INCS.
VI - Manter em dia as suas contribuições. “AT
Art. 31º - Os Associados Efetivos poderão pleitear cargos eletivos, desde que estejam em pleno gozo de seus direitos.

Art. 32º - Os Associados poderão formar grupos de trabalho independente da estrutura administrativa, para desenvolver atividades
como:
|
- Serviços de voluntariado.

III - Grupos de estudos e pesquisas.
IV - Demais atividades de interesse dos Associados. >

Art. 33º - Para a realização das atividades acima propostas, os interessados deverão comunicar e obter autorização do Conselho de

Administração e da Diretoria Executiva do INCS.

5
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CAPÍTULO V - DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 34º - O INCS é composto dos seguintes órgãos para a sua administração:
|
- Assembleias Gerais.

nselho de Administração.
retoria Executiva.
nselho Fiscal.

Titulo regigjrado sob nº

Oflet

Di
Co

Pd

RUA



ÍNCS
Aostio Marim do Crisis da Soido

V - Departamentos.
— Secretaria Executiva.

CAPÍTULO VI - DAS ASSEMBLEIAS

Art. 35º — As Assembleias Gerais poderão ser Ordinárias ou Extraordinárias, sendo órgão supremo de decisão.

Art. 36º — À AGO — Assembleia Geral Ordinária ocorrerá seis (06) vezes em cada ano.

Art. 37º - Compete à AGO:
| Aprovar Planos, Projetos ou Programas de Trabalho.
il - Aprovar balanço e prestação de contas periódica e anual.
ll - Eleger os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
IV - Eleger os membros da Diretoria Executiva.
V-— Desstituir administradores.
VI - Escolher, designar e dispensar os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
VII - Escolher, nomear e dispensar os membros da Diretoria Executiva.

Art. 38º - Compete à AGE — Assembleia Geral Extraordinária:
|- Discutir assuntos referentes a bens e patrimônios.
! — Dissolução do INCS.
Hi — Alterar ou consolidar o presente Estatuto Social.
IV - Indicar interinamente em casos de vacância os membros do Conselho de Administração e Fiscal.
V— Demais assuntos de relevância.

Art. 39º - À AGE poderá reunir-se quantas vezes forem necessárias, sempre que o assunto for de interesse do 1NCS.

Art. 40º — A convocação das Assembleias Gerais poderá ser realizada da seguinte forma:
|- Por publicação na imprensa local, com antecedência minima de três (03) dias corridos.
Il - Ou por meio de circular entre os associados com antecedência minima de cinco (05) dias corridos.
HI - Ou por fixação do Edital de Convocação no quadro de aviso da Secretaria Executiva da sede, com antecedência mínima de dez

(10) dias corridos.

Art. 41º — As deliberações das Assembleias poderão ser da seguinte forma:
|- Na primeira convocação com mínimo da metade dos Associados em pleno gozo dos seus direitos.
||
- A segunda convocação meia hora depois, com qualquer número de Associados. ))

presentes em pleno gozo dos seus direitos.

Parágrafo Unico - Para as deliberações a que se referem o Inciso Ill e IV do Art. 37º e Inciso III do Art. 38º, é exigido o voto concordeaf
Art. 42º — A deliberação da pauta da Assembleia será em forma de votação, sendo que a decisão será por maioria dos votos dos

por maioria de seus membros presentes à Assembleia especificamente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em

primeira convocação, sem a maioria absoluta dos Associados, ou com menos de um terço (1/3) nas convocações seguintes.

Art. 43º - O Edital de Convocação das Assembleias deverá conter:
|- Data da Assembleia.
Il - Horário da Assembleia.
III — Local com endereço completo. yIV — Pauta da Assembleia.
V— O número de Associados, para efeito de quórum.

Art. 44º — As decisões das Assembleias Parciais terão valor somente como referendo do grupo de trabalho dos Conselhos, da Diretoria |
Exécutiva ou do Departamento em questão, não sendo válida como Assembleia Geral do INCS.

Parágrafo Único - Assembleia Parcial é aquela que trata de deliberações de um determinado Departamento do INCS ou de um grupo
de trabalho específico pertencente a um Plano, Projeto ou Programa de Trabalho.

Art. 45º - As Assembleias poderão ser convocadas pelos:
|- Conselho de Administração.
Il - Conselho Fiscal.
HI — Diretoria Executiva.
IV — Pelos Departamentos.
V-— Secretaria Executiva.
VI = Por um quinto (1/5) de Associados de pleno gozo dos seus direitos. AL46º- Quando da votação de uma pauta em Assembleia, todos os Associados tie-pleno õzo dos:seus direitos, poderão participar.

Parágrafo Único - Quando da realização da Assembleia, estará disponível uma listagem de Associados com direito de voto.

YGDIA CAMPOLIM, Nº 131, PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA, SÃO PAULO, CEP 19047-626, FONE 15 3035-2779

Se Je í

Titulo registrado sop nº

of de gia
Ju Idi ba/sP,

VI

fo



Moringa de
Cheias

da Sevinlo

Art. 47º - As Assembleias são abertas a participação do público em geral, sem restrições, inclusive com direito de manifesto, sem

direito a voto.

CAPÍTULO VII - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 48º - Conselho de Administração é o órgão máximo de deliberação e é composto por até vinte e um (21) membros eleitos ou

indicados, com mandato de quatro (04) anos, admitida uma recondução, e poderá ter as seguintes composições:
Parágrafo Primeiro - Composição Um (1):
|- 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, com sete (09) membros.
II — 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil do Município, com cinco (05)
membros.
| — Até 10% (dez por cento) de membro eleito dentre os Associados do INCS, com um (01) membro, para o cargo de Conselheiro
Fiscal.
IV — 10 a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos, integrantes do INCS, dentre pessoas de notória capacidade profissional e
reconhecida idoneidade moral, com cinco (05) membros, sendo três (03) para os cargos do Presidente, Secretário e Tesoureiro do
Conselho de Administração e dois (02) Conselheiros Fiscais.
V— Até 10% (dez por cento) de membro indicado ou eleito dentre os Associados Voluntários, com um (01) membro.

Parágrafo Segundo - Composição Dois (2):
|
- 55% (cinquenta e cinco por cento), de membros eleitos dentre os membros ou Associados Efetivos, com doze (12) membros.

|| 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os demais Associados, de pessoas com notória capacidade profissional e
reconhecida idoneidade moral, com sete (07) membros.
WI — 10% (dez por centó) de membros eleitos pelos empregados do INCS, com dois (02) membros.

Parágrafo Terceiro - Composição Três (3):
|— 0 a 20% (zera a vinte por cento) de membros natos representantes do Poder Público, com quatro (04) membros.
W - O a 20% (zero a vinte por cento) de membros natos indicados e representantes de entidades representativas da sociedade civil,
com quatro (04) membros.
HI] — 40 a 60% (quarenta a sessenta por cento) de membros eleitos dentre os Associados do INCS, com sete (07) membros, para os

cargos de Presidente, Secretário e Tesoureiro do Conselho de Administração, três (03) titulares e um (01) suplente do Conselho Fiscal.
IV — 10 a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos, pelos dernais integrantes do INCS, dentre pessoas de notória

capacidadeprofissional e reconhecida idoneidade moral, com três (03) membros. .
V-10 a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados do INCS, com trás (03) membros.

Parágrafo Quarto— O Presidente do Conselho de Administração, dirigente máximo do INGS, será preferencialmente 0 representante
escolhido dentre os Associados do INCS para presidir as Assembleias, devendo participar das reuniões do Conselho, com direito a voz,
mas sem direito a voto.

Parágrafo Quinto - Os representantes de entidades previstos nos Incisos | e Il do Parágrato Primeiro deste Artigo, devem

corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho.

Parágrafo Sexto - O primeiro mandato de matade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois (02) anos, segundo critérios
estabelecidos no Regimento Interno do Conselho de Administração.
Parágrafo Sátimo - Perderá o mandato o Conselheiro que faltar a três (03) reuniões ordinárias consecutivas.

Parágrafo Oitavo - Os Membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal eleitos ou indicados, quando e se, forem contratados para
exercer cargos da Diretoria Executiva, devem renunciar ao assumirem funções executivas.

Parágrafo Nono - O Conselho de Administração deve se reunir ordinariamente, no mínimo três (03) vezes a cada ano, e,
extraordinariamente, a qualquer tempo.
Parágrafo Décimo - Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem ao INCS, ressalvada
a ajuda de custo por reunião da qual participem.
Parágrafo Décimo-Primeiro - Os membros da Diretoria Executiva participarão das reuniões públicas do Conselho de Administração,

Tr
com direito a voz, mas não a voto. )

A

k
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Art. 49º - Compete ao Conselho de Administração:
|- Fixar o âmbito de atuação do INCS para consecução dos seus objetivos sociais.
I|- Aprovar propostas de Contrato de Gestão do INCS, bem como outros instrumentos referidos nos Art. 8º e 9º deste Estatuto Social.
IH — Aprovar propostas de orçamentos do INCSe os programas de investimentos “Ad Referendum” da AGO.
IV — Escolher, nomear e dispensar os membros da Diretoria Executiva.
V - Fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, respeitados os valores praticados pelo mercado, na região e setor

correspondentes à sua área de atuação.
VI — Aprovar e dispor sobre a alteração do Estatuto Social e a extinção do INCS por maioria, no mínimo de dois terços (2/3) de seus
membros “Ad Referendum” da Assembleia Geral.

— Aprovar o Regimento Intemo do INCS, que deve dispor no minimo sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as

pectivas competências.
|l - Aprovar por maioria de no minimo dois terços (2/3) de seus membros, o Regulamento Próprio contendo os procedimentos que de-
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vem ser adotados para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, e o plano de cargos e benefícios dos empregados do
INCS.
IX— Aprovar por maioria de no mínimo dois terços (2/3) de seus membros, o Manual de Qualidade contendo os procedimentos que que
formalizam o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e documentam seu funcionamento de maneira clara, demonstrando como o INCS

age para garantir a qualidade de seus serviços.
X — Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução de Contrato de Gestão, os relatórios gerenciais e de atividades do INCS,
elaborados pela Diretoria Executiva.
XI — Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas, aprovar os demonstrativos financeiros e contas contábeis e as contas
anuais do INCS, recorrendo ao auxílio de auditoria externa se necessário.
XII — Pronunciar-se sobre os assuntos que lhe forem submetidos pelos Conselhos e Diretoria Executiva.
XHI — Pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada pela sociedade civil em relação à gestão e aos serviços sob a

responsabilidade do INCS, adotando as providências cabíveis.

Art. 50º - Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
|
— Presidir e dirigir os trabalhos do Conselho de Administração.

Il - Cumprir e fazer cumprir as leis pertinentes, as disposições estatutárias, outras normas internas e as decisões e deliberações do
Conselho de Administração.
HI — Convocar Assembleias e reuniões conjuntas.
IV — Responder ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente pela gestão efou administração do INCS.
V — Anuir e assinar o balanço anual e os balancetes, realizados pelo setor de contabilidade do INCS.
VI - Ter o voto de qualidade nas deliberações coletivas, em caso de empate.
VIE — Anuir e firmar Projetos, Planos de Trabalho e Planos Orçamentários.
VIII — Isoladamente nomear e constituir procuradores para quaisquer fins, devendo, todavia, constár do instrumento de mandato, os
poderes conferidos e seu prazo de vigência, que nunca será superior a doze (12) meses, ficando excluidos desta vigência os poderes
outorgados com finalidade judicial. Poderão ser nomeados procuradores, tanto Diretores, quanto algum dos Associados, empregados,
bem como terceiros ou estranhos ao INCS.
Parágrafo Único — O Presidente do Conselho de Administração será o responsável perante o CNPJ junto à receita Federal do Brasil.

Art. 51º - Compete ao Tesoureiro do Conselho de Administração:
|
- Arrecadar contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos para as atividades sociais do INCS.

Il - Pagar as contas autorizadas pelo Presidente do Conselho de Administração relativas as atividades sociais do INCS.
Ill — Cumprir e fazer cumprir as leis pertinentes, as disposições estatutárias, outras normas intemas e as decisões edeliberações
Conselho de Administração.
IV — Representar o Presidente do Conselho de Administração na sua ausência.

Art. 52º - Compete ao Secretário do Conselho de Administração:
|
- Secretariar as Reuniões do Conselho de Administração e de Assembleias Gerais e redigir as atas.

Il — Publicar todas as notícias das atividades sociais do INCS.
|H — Arquivar documentos e correspondências sociais do INCS.
IV — Manter sobre sua guarda os livros e atas do INCS. ac
Art. 53º= A Diretoria Executiva é Órgão Executivo do INCS e será composta por:
|- 01 (um) Diretor de Operações.
Il — 01 (um) Diretor Administrativo-Financeiro.
|Il- 01 (um) Diretor de Controladoria. )
IV — 01 (um) Diretor Técnico.
Parágrafo Primeiro — A Diretoria Executiva será nomeada e empossada. TT

A

CAPÍTULO VIII - DA DIRETORIA EXECUTIVA

/

Parágrafo Segundo Os membros da Diretoria Executiva serão selecionados dentre os Associados Efetivos, sendo profissionais com
habilidades comprovadas em uma das seguintes áreas: tecnológicas, administração em finanças, administração hospitalar, gestão de

saúde, educação ou gerencial.
Parágrafo Terceiro — A Diretoria Executiva terá suas atribuições, competências e deveres, definidos em Regimento Interno.

Parágrafo Quarto— Os Diretores da Diretoria Executiva apresentarão suas declarações de bens antes de suas indicações.
Parágrafo Quinto- Os Diretores da Diretoria Executiva, nas suas ausências, faltas ou impedimentos, serão substituídos uns pelos
outros ou em última instância, pelo Presidente do Conselho de Administração, ou ainda, por outro Conselheiro indicado pelo Presidente

Diretores ou Gerentes pertencentes à área executiva, necessários a sua forma de atuação, devidamente com as suas atribuições
ida uma Secretaria Ex
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Parágrato Sétimo - Todos os membros da Diretoria Executiva serão remunerados, em função de suas atividades executivas, de
acordo com o praticado no mercado de trabalho.

Art. 54º - Compete a Diretoria Executiva do INCS:
|
- Representar o INCS nos seus atos administrativos, financeiros e operacionais.

Il - Constituir, consorciar, unificar e dissolver departamentos.
Ill - Contratar e demitir funcionários.
IV — Montar o Planejamento Estratégico, Planos, Projetos e Programas de Trabalho.
V — Administrar executivamente o INCS,

Art. 55º - Compete ao Diretor de Operações:
|— Gerir operacionalmente o INCS.
H — Controlar e gerir em conjunto com os Diretores Administrativo-Financeiro, de Controladoria e Técnico, todas as operações do INCS.
HI — Abrir e movimentar contas bancárias isoladamente.
IV — Compromissar e assinar fianças e demais documentos bancários isoladamente.
V-— Convocar Assembleias e reuniões conjuntas.
Vi Elaborar em conjunto com a Diretoria Executiva, Projetos, Planos de Trabalho e Planos Orçamentários.
VII — Anuir Projetos, Planos de Trabalho e Planos Orçamentários.
VIII — Assinar documentos, recebimentos e autorizações isoladamente.

Parágrafo Único - O Diretor de Operações poderá isoladamente nomear e constituir procuradores para quaisquer fins, devendo

todavia, constar do instrumento de mandato, os poderes conferidos e seu prazo de vigência, que nunca será superior a doze (12)
meses, ficando excluidos desta vigência os poderes outorgados com finalidade judicial. Poderão ser nomeados procuradores, tanto

algum dos Associados, como terceiros, empregados ou estranhos ao INCS.

Art. 56º — Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro do INCS:
|
— Administrar, controlar e gerir o INCS em conjunto com a Diretoria Executiva.
Il- Abrir e movimentar contas bancárias em conjunto com o Diretor de Operações.
Hi - Responder pelos seus atos na administração do INCS.
IV — Organizar, planejar e orientar o uso dos recursos financeiros, físicos, tecnológicos e humanos, buscando soluções para todos os

tipos de problemas administrativos.
V— Anuir Projetos, Planos de Trabalho e Planos Orçamentários no que tange a área financeira.
VI — Convocar Assembleias e reuniões conjuntas.
VII — Assinar documentos, recebimentos e autorizações isoladamente, no âmbito de sua competência. '
Art. 57º — Compete ao Diretor de Controladoria do INCS:
|
- Controlar o INGS em conjunto com a Diretoria Executiva.

Il - Responder pelos seus atos no âmbito de sua competência no INCS.
II — Planejar, coordenar, dirigir a controladoria das atividades de curto, médio e longo prazo nas áreas de operação, administração e

finanças do INCS.

f
b

IV — Convocar Assembleias e reuniões conjuntas.
V — Assinar documentos, recebimentos e autorizações isoladamente, no âmbito de sua competência.

Art. 58º - Compete ao Diretor Técnico do INCS:
|
- Realizar a gestão técnica do INCS com o apoio da Diretoria Executiva.

||
- Responder pelos seus atos no âmbito de sua competência no INCS.
ll — Planejar, coordenar, dirigir e controlar as atividades técnicas do INCS.
IV — Zelar pelo cumprimento das disposições legais, regulamentos normas técnicas vigentes, garantindo condições dignas de trabalho. 1V — Assinar documentos, recebimentos e autorizações no âmbito de sua competência.

CAPÍTULO IX - DO CONSELHO FISCAL

Art. 59º — O Conselho Fiscal é órgão máximo de fiscalização dos atos administrativos e financeiros, sendo composto por no minimo
três (03) membros titulares e um (01) suplente, eleitos entre os Associados Efetivos, com mandato de quatro (04) anos, com direito a

reeleição.

Art. 60º - Compete ao Conselho Fiscal:
|- Fiscalizar os balancetes e balanços anuais.
II - Manifestar sobre alienação e venda de bens e patrimônios.
III - Convocar reuniões, com a totalidade dos membros às Assembleias.
IV — Manifestar sobre conduta dos Associados.
V =Manifestar sobre Planos, Projetos e Programas de Trabalho.

Manifestar parecer de aprovações de propostas, contratos e prestação de contas.
|)
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Ant. 61º - Aos titulares do Conselho Fiscal, compete:
|
- Presidir reuniões.

Il - Assinar documentos relativos aos pareceres do Conselho Fiscal.
Il - Representar o Conselho Fiscal perante o Conselho de Administração.

Art. 62º - Ao suplente do Conselho Fiscal compete:
|- Substituir os titulares em suas faltas e impedimentos.
II — Secretariar as reuniões.
III — Manter sobre sua guarda os livros e documentos relativos ao Conselho Fiscal.

Art. 63º — No caso de ausência ou falta de membros do Conselho Fiscal, o Conselho de Administração poderá nomear os membros e
os mesmos deverão ser homologados na Assembleia subsequente, ou em caso de necessidade, na mesma Assembleia da nomeação.

Art. 64º - O Conselho Fiscal poderá contratar serviços de terceiros para realizar auditorias e fornecer relatórios de avaliação dos
diversos Planos, Projetos e Programas de Trabalho.

CAPÍTULO X - DOS DEPARTAMENTOS

Art. 65º A constituição, dissolução ou fusão de Departamentos é de competência da Diretoria Executiva e serão propostos baseados
nos procedimentos e protocolos dos Planos, Projetos e Programas de Trabalho, ocupando o status de interface desses Planos,
Projetos e Programas de Trabalho.

Art. 66º — Os Departamentos poderão montar sua estrutura administrativa, conforme a necessidade e o suporte da capacidade
financeira dos Planos, Projetos e Programas de Trabalho do(s) qual(is) são a interface.

Art. 67º - Cada Departamento deverá apresentar anualmente seu Plano de Trabalho, submetendo-se à aprovação da Diretoria
Executiva.
Parágrafo Único - Quando da alteração do Plano de Trabalho do Departamento em questão, o mesmo deverá ser comunicado
imediatamente à Diretoria Executiva, sob pena de sansão administrativa.

Art. 68º - Cada Departamento deverá indicar dois (02) membros, sendo um Coordenador e outro Adjunto, para condução dos
trabalhos, sendo os mesmos, representantes do Departamento perante a Diretoria Executiva.

Art. 69º — O Departamento deverá remunerar seus dirigentes e participantes, conforme previamente definido no Plano Orçamentário do
seu Plano de Trabalho.

Art. 70º - Os Departamentos têm seus Regimentos Internos e normas de trabalhos, 05 quais deverão ser aprovados pela Diretori
Executiva.

Art. 71º - Cada Departamento tem autonomia administrativa e financeira, obedecendo ao presente Estatuto Social e as normasdo
próprio Regimento do Departamento.

Art. 72º- Os Departamentos deverão reunir periodicamente com a Diretoria Executiva e/ou com Conselho de Administração, para
avaliação dos Planos, Projetos e Programas de Trabalho.

CAPÍTULO XI - DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 73º — A estrutura administrativa e o organograma da Secretaria Executiva serão dimensionados conforme o volume de atividades a
serem administradas, podendo variar em função do número de Planos, Projetos e Programas de Trabalho do INCS, podendo criar
inclusive Coordenações.
Parágrafo Único - A Secretaria Executiva deverá ser contratada pelo Diretor de Operações, Diretor Administrativo-Financeiro e/ou
Diretor Técnico.

Art. 74º - A Secretaria Executiva será contratada e remunerada de acordo com o mercado de trabalho. To
AArt. 75º - Compete à Secretaria Executiva:

|
— Administrar operações específicas do INCS sob o comandoe fiscalização da Diretoria Executiva.

Il Acompanhar os trabalhos da Diretoria Executiva e dos Departamentos.
Ill — Cadastrar, organizar, preparar, operacionalizar e despachar a documentação e encaminhar para os segmentos interessados.
IV — Organizar e executar os Planos, Projetos e Programas de Trabalho.
V— Procurar meios de atualizar e dar suporte na gestão do INCS.
VI — A Secretaria Executiva deverá reunir-se periodicamente com os Depa
permanentemente as suas atividades.

, para checar, avaliar e agympanhar

XIl- DO PROCESSO ELETIVO

s cargos eletivos para o Conselho de Administração Conselho F tiva, são exclusivos dossito
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Efetivos, que estejam em pleno gozo dos seus direitos.

Art. 77º - A eleição ocorrerá em AGO — Assembleia Geral Ordinária da seguinte forma:
|- Serão indicados dois membros entre os presentes para condução da Assembleia de eleição que não sejam candidatos.
Il - Na Assembleia Geral Ordinária, um dos Associados Efetivos presentes será o Presidente e outro será o Secretário da AGO.
Hl - Para cada chapa candidata será destinado um período para apresentação da sua plataforma de trabalho.
IV — A votação será secreta, aberto para todos os Associados de pleno gozo dos seus direitos, admitido o voto por procuração.
V — Os votos serão depositados em uma urna lacrada, exposta na mesa do Presidente da AGO.
VI - Encerrada a votação será realizada o escrutino e a contagem dos votos.
VI - Após contagem será proclamada à chapa eleita.

Art. 78º - As chapas candidatas deverão inscrever sua chapa completa, com seus respectivos nomes e cargos, em duas (02) vias,
protocoladas juntas à secretaria do INCS, com antecedência mínima de três (03) dias corridos da Assembleia que trata da eleição.
Parágrafo Primeiro - Não havendo chapa formalizada até a data da AGO, os associados poderão indicar entre eles os candidatos à

eleição e posse.
Parágrafo Segundo - Na hipótese de não haver candidato ao cargo para eleição e posse, o cargo ficará em vacância para eleição em

próxima AGO.

Art. 79º — Para impugnação da chapa, o mesmo deverá ser realizado por escrito, até dois (02) dias corridos, antes da AGO que trata da
eleição e deverá ser protocolado junto à Secretaria Executiva do INCS.

Art. 80º — À solicitação da impugnação será realizada ao Conselho Fiscal ou Comissão especialmente constituída para tal finalidade.

Parágrafo Unico - A Comissão terá o prazo máximo de vinte e quatro (24) horas para fomecer o parecer sobre a solicitação da

impugnação.

Art. 81º - Ocorrendo à impugnação, será prorrogado automaticamente o mandato da gestão em exercício, até a nova AGO que tratar
de eleição.

Art. 82º - A posse da chapa eleita ocorrerá em até quinze (15) dias corridos da data da AGO de eleição.

Art. 83º — Os membros da chapa eleita, deverão apresentar até a data da posse, as cópias do RG — Carteira de Identidade e do
CPF/MF — Cadastro de Pessoa Fisica.

Art. 84º — Ocorrendo a impugnação da eleição, deverá ser realizada nova AGO de eleição no prazo máximo de cento e oitenta (180)
dias corridos.

CAPÍTULO XIII - DAS FONTES DE RECURSOS E DO PATRIMÔNIO

Art. 85º - Constituem fontes de recursos do INCS:
|- Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.
H — Anuidades.
HI — Auxílios, contribuições e subvenções de entidades ou diretamente da União, Estado, Município ou autarquias.
IV — Doaçõese legados.
V— Produtos de operação de crédito, internas e externas para financiamento de suas atividades.
VI - Rendas em seu favor constituídas por terceiros.
VII - Usufruto que lhe forem conferidos.
VIII - Rendimentos de imóveis próprios ou de terceiros.
IX — Receitas de prestação de serviços.
X - Receitas oriundas de processos seletivos de pessoal.

Í
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XI — Juros bancários e outras receitas financeiras.
XII - Rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade.
XIII - Captação de renúncia e incentivos fiscais.
XIV — Direitos autorais.
XY — Resultado de bilheteria de eventos.
XVI - Quotas de participação.
XVII - Patrocínios.
XVIII — Taxas de administração e de manutenção.
XIX - Compensação ambiental.
XX — Repasses de Convênios ou Contratos de Gestão de órgãos públicos.

al, Estadual, Municipal ou do Distrito

Art. 86º - Todas as receitas serão destinadas à manutenção dos objetivos sociais do INGS

- Às eventuais verbas de subvenções sociais recebidas dos poderes público
ão poderão ser destinadas ao pagamento de pessoal.
o Primeiro — O INCS não distribui entre os seus Associados, Conselheiros, Diretores, Empregados, Doadores Fixos e

Í -
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INCS
Doadores Eventuais, os excedentes operacionais, brutos ou líquidos, bem como dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, auferidos mediante a execução das suas atividades sociais, aplicando-os integralmente na consecução dos seus

objetivos sociais.

Parágrafo Segundo- O INCS aplica as suas rendas, recursos e eventual resultado operacional, integralmente no território nacional e

na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos sociais.

Art. 88º — O patrimônio do INCS será constituído de bens móveis e imóveis, devidamente identificados, recebidos por doação, legados
e aquisições, livres e desembaraçadas de ônus.

Parágrafo Único - Em caso de patrimônios de órgãos públicos devidamente identificados, recebidos por conta de Contratos de Gestão
ou Convênios, serão contabilizados em contas patrimoniais específicas, catalogados e controlados separadamente do patrimônio do

INCS, sendo objeto de devolução a qualquer momento, mediante regras estabelecidas entre as partes.

Art. 89º — A contratação de empréstimo financeiro que venha a contrair de bancos e/ou assemelhados ou através de particulares, que
venha a agravar de ônus sobre o patrimônio do INCS, dependerá de aprovação do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da
Diretoria Executiva.
Parágrafo Unico —- O INCS poderá contratar financiamento e caucionar contratos em que seja designada de Contratada, observados o

disposto no caput deste Artigo, somente com aprovação da Contratante designada em Contratos de Gestão ou Convênios.

Art. 90º — O INCS poderá constituir Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, Fundo de Manutenção e de Investimento,
Fundo Ambiental e Social, Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, e outros fundos, os quais serão regidos por
normas especificas e pelas legislações pertinentes.

Art. 91º — Os Departamentos poderão realizar controles independentes da sua contabilidade, devendo os mesmos serem conciliados

mensalmente, até o décimo (10º) dia do mês subsequente, em conjunto com a contabilidade geral do INCS,

CAPÍTULO XIV - DOS LIVROS
Art. 92º - O INCS manterá os livros fiscais e contábeis e demais livros exigidos pelas legislações.

Art. 93º = Os livros poderão ser confeccionados em folhas soltas, digitalizadas, numeradas e arquivadas.

Art, 94º — Os livros estarão sobre a guarda do Diretor Administrativo-Financeiro do INCS, devendo serem vistados pelo Presidente do
Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal.

Art. 95º - Os livros estarão na sede do INCS, sendo disponibilizados para o público em geral.
Parágrafo Unico - O interessado poderá obter cópias dos livros, desde que se responsabilize pelo ônus dessas cópias, porém sem
direito a sua retirada dos livros do INCS.

NéCAPÍTULO XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Y

Art. 96º - Os Associados não respondem solidariamente nem subsidiariamente pelas obrigações do INCS. )
vedado por parte de seus membros, 0 recebimento de qualquer resultado econômico, gratificação, bonificação ou vantagens, pelos
cargos exercidos junto o INCS.
Parágrafo Primeiro - É proibida a distribuição de bens ou parcelas do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de

desligamento, retirada ou falecimento de Associados ou membros do INCS.
Parágrafo Segundo - Aos Conselheiros, Diretores ou qualquer outro dirigente, é vedado exercer cargo de chefia ou função de

confiança no Sistema Único de Saúde - SUS.
Parágrafo Terceiro - Os membros dos Conselhos de Administração & Fiscal, bem como da Diretoria e Secretaria Executiva, não

Q

Art. 97º— Os cargos dos Conselhos de Administração e Fiscal não são remunerados, seja a que título for, sendo expressamenteo
A

poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o terceiro (3º) grau do: Presidente e Vice Presidente da República, Ministros,

Senadores, Deputados Federais, Governadores, Vice Govemadores, Secretários de Estado, Deputados Estaduais, Prefeitos, Vice
Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e das demais Agências Reguladoras.
Parágrafo Quarto - Os membros eleitos ou indicados para compor os Conselhos Administrativo e Fiscal, bem como da Diretoria e
Secretaria Executiva, não poderão ser servidores públicos detentores de cargo de provimento em comissão ou função comissionadas
ou gratificada, no âmbito do poder público Municipal, Estadual, Federal ou do Distrito Federal.

Art. 98º — O exercício financeiroe fiscal do INCS coincidirá com o ano civil. )Art. 99º
—
Para extinção do INCS, o processo consiste em:

|
- Convocação de uma AGE- Assembleia Geral Extraordinária especialmente para extinção, com antecedência mínima de trinta

“agdias corridos, pela imprensa local.
il - Deliberação por 2/3 (dois terços) de seus membros.
Ill — Sendo resolvida a extinção, o patrimônio e os bens, satisfeitas as obrigações, serão destinados a uma2. equi

úblico.
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ÍNCS
Parágrafo Único - A incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe for
excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação como Organização Social, quando for
o caso, ao patrimônio de outra Organização Social Qualificada no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ocorrerá na proporção dos
recursos e bens por estes alocados, controlados nas contas específicas para este fim.

Art. 100º - Em casos de constatação de problemas de conduta ética do Associado ou mau uso do nome da Instituição, o Conselho de

Administração poderá propor a formação de uma Comissão de Sindicância, formado pelos Associados, como minimo de três (03)
membros, para análise da situação e fornecer pareceres para decisão administrativa.

Parágrafo Unico - À Comissão de Sindicância terá o prazo de trinta (30) dias corridos para apresentação dos pareceres, após a sua
constituição.

Art. 101º — Atendido o dispositivo da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1.998, Leis Estaduais e Leis Municipais da Contratante,
para qualificar como Organização Social, fica regido pelo presente Estatuto Social, as seguintes normas:
|
- Observância dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.

Il - Adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de
benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório.
Wll — Constituição do Conselho Fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho
financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores do INCS.
IV — Em caso de dissolução, além de atender o Art. 99º do presente Estatuto Social, o patrimônio líquido será transferido à outra pessoa
jurídica qualificada nos termos da Lei Federal, Estadual ou Municipal, que tenha os mesmos objetivos sociais do INCS,
V — Na hipótese do INCS, perder a qualificação de Organização Social, instituida na Lei Federal, Estadual ou Municipal, 0 respectivo
acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o periodo em que perdurou aquela qualificação, será transferido
à outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal, Lei Estadual ou Lei Municipal, na proporção dos recursos e bens por
estes alocados, controlados nas contas específicas para este fim.
VI - Possibilidade de instituir remuneração para os Diretores e demais dirigentes do INCS que atuem efetivamente na gestão executiva
e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos os valores praticados no mercado, na região
correspondente a sua área de atuação.
VIH — As normas de prestação de conta a serem observadas pelo INCS ficam determinadas no mínimo:
a — Observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade.
b - Dar publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações
financeiras, incluídas as Certidões Negativas ou Positivas com Efeito de Negativa, da Certidão Conjunta de Débitos da Divida Ativa da
União e FGTS.
c - Quando da firmação do Contrato de Gestão, serão obedecidas as instruções da Lei Federal Nº 9.637, de 15 de maio de 1.998, e
das Leis Estaduais efou Municipais da Contratante, sendo contratada auditoria extema independente, quando necessário, para
aplicação dos recursos originários do Contrato de Gestão. r

d - Prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelo INCS, será realizada conforme determinado nã AE

Parágrafo Unico do Art. 70º da Constituição Federal. .

e - Obrigatoriedade de publicação anual, nos termos da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2.007, no Diário Oficial da União, ou do
Estado, ou do Município, ou de jornai de grande circulação no estado da sede da instituição, dos balanços dos exercícios encerrados e |;

anteriores e demais demonstrações contábeis, financeiras e do relatório de execução do Contrato de Gestão. Vo.

Art. 102º - Dentro das atividades do INGS, fica proibido qualquer tipo de discriminação, seja por raça, idade, sexo, einia ou religião. Ar
Art. 103º — Nas atividades do INCS, fica expressamente proibida a manifestação política partidária.

Art. 104º — O INCS aplica suas rendas, recursos e eventual resultado operacional, integralmente no território nacional e na manutenção
e no desenvolvimento de seus objetivos sociais.

Art. 105º — A sessão de uma Assembleia, uma vez instalada, poderá ser prorrogada para outra data, sem a necessidade de nova

convocação, desde que aprovado pelos presentes.

Art. 106º - Quando da vacância nos cargos dos Conselhos de Administração e/ou Fiscal, poderá ser complementado a nomeação e

eleição, devendo ser homologado na Assembleia subsequente, ou em caso de necessidade, na mesma Assembleia da nomeação.

Art. 107º — As eventuais verbas de subvenções sociais, dotações orçamentárias ou quaisquer recursos recebidos dos poderes públicos
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal não poderão ser destinados ao pagamento de pessoal.

Art. 108º - Os colaboradores do INCS serão regidos pelas normas contidas na CLT Consolidação das Leis do Trabalho.

Parágrafo Primeiro - O disciplinamento da relação empregatícia com INCS, dar-se-á por meio de um Manual de Recursos Humanos, b
que integrara o Regimento interno e cuidará dos princípios da gestão do pessoal.
Parágrafo Segundo - Em caso de necessidade de engajamento de colaboradores da Contratante para o bom andamento e

desempenho do Convênio, do Termo de Cooperação ou do Contrato de Gestão firmado, este será regido por Regimento próprio, sendg/):
uejuma Comissão de Fiscalização do respectivo instrumento firmado devera ser constituída, para a realização de eventual sindicância,

NE
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regulamentando as atividades e competências entre as partes do Contrato de Gestão, do
firmado.

nvênio

CAPÍTULO XVI - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIASE FINAIS

Art. 109º - O sistema administrativo do INCS será disciplinado através de Regulamentos, os quais disporão sobre a sua organização,
recursos humanos e sistemas gerenciais.

Art. 110º - Os Regulamentos obedecerão aos conceitos, diretrizes e princípios de gestão voltados para a efetividade, eficácia e
eficiência das ações do INCS, definindo os meios e processos executivos necessários ao cumprimento da missão do INCS.

Art. 111º - Os Regulamentos serão propostos pelo Diretor de Operações e aprovados pelo Conselho de Administração, por fnaioria de
seus membros.

Art. 112º - Os casos que se revelarem omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administração.

Art. 113º - O presente Estatuto Social poderá ser alterado ou reformado total ou parcialmente, conforme decisão da Assembleia
convocada especialmente para esta finalidade.

Art. 114º —
Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade Sorocaba, São Paulo, para qualquer ação fundada neste Estatuto Social.

Parágrafo Unico - Para as Filiais ou Unidades fora da Comarca da Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, fica eleito o Foro da
Comarca onde estão estabelecidas.

Art. 115º - Ficam revogadas todas as disposições contrárias e anteriores do presente Estatuto Social.

Art. 116º O presente Estatuto Social entra em vigor nesta data, devendo ser providenciado o seu registro no competente Cartório das
Pessoas Jurídicas, além do referido trâmite legal nos órgãos públicos e demais providências cabíveis.

+

Sr. José Paulo Marciano
Secretário do Conselho de Administração
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