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AGE - ASSEilTBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRh
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CÉNCNS DA SAÚDE

CNPJ 09.268.215/000í-62

EDTTAL DE CONVOCAçÃO

O Presidente do INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, no uso das
atribuiçôes do presente Edital de Convocação afixado na sede, situada à Rua Emygdia
Campolim, no 131, Parque Campolim, cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, CEP
18047 -626, convoca todos os associados para instauração da Assembleia Geral
Extraordinário, a ser realizada no dia 25 janeiro de 2.021, às 8:30 horas, em primeira
convocação, ou as 9:00 horas, com a presença de qualquer número de associados, para
deliberar sobre as seguintes pautas:

ASSEMBLEIA GER/\L EXTRAORUNÁRIA:

1) Alteração endereço da sede;
2) Alteração endereço filial 10;
3) Revisão e Aprovação da Remuneração da Diretoria Executiva;
4) Reformas e Consolidação do Estatuto Social Necessárias;
5) Outros assuntos de interesse da lnstituiçáo.

Sorocaba-SP, 15 de janeiro de 2.021 .
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ATA DA AGE - ASSEMBLEIA GERAL DO

tNcs - tNsTtruro NAcIoNAL 0E clÊrcns ol slúoe, crp.r 09.268.2't5l000't-62

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 202í (dois mil e vinte e um), na do ll€S - lnstihrto Nacional de
Ciências da Saúde, situada à Rua Emygdia Campolim, n0 13í, Parque Campolim, Cidade de Sorocaba, Estado de São
Paulo, CEP í8047-ô26, foi realizada a AGE - Assembbia Geral Extnaordinária, tendo sido delibeÍado a pauta para a qual
todos os Associados foram convocados pelo EDITAL DE CONVOCAÇÂO, datado de 15 dejaneiro de 2021, aÍxado na sede.
As 09:00 (nove) tpns, em segunda convocação verificado o nurnem legal de pelo menós 1/3 (um teço) de Associados
presenles, houve a realização da AGE - Assembleia GêÍal OÍdináriâ, sendo êscolhido como presidentê da mesma, o Sr.
João GilbeÍto Rocha Gonçalez, presidente do Conselho de Administração e, para secÍetaÍiar os trabalhos, o Associado José
Paulo Marciâno, nosso Secrctário. Composta a mesa, o Sr. Presidente declarou aberta a AGE, passando a palavra para o
Secretário da AGE, solicihndo ao mesmo que procedesse com a teitura do Edital de Convocação com a ordem do dia, que
teve a seguinte pauta: 1)Altera o endereço de sua SEDE; 2)Altera o erdeÍeço de sua FILIAL ,l0, 

3) Reíorm6 e Consolidaçâo
do Estafuto Social Necessátias; 4) Reformas e Consolidação do E§atuto Social Necessàrias; e, 5) Outros Assuntos da
lnstituiçao. Dessa Íorma, o Secretário da AGE colocou em apreciação o 10 ltem da Pauta, que trata da aR€raÉo de endêreço
da 3eCê, inscrita sob o CNPJ no 09.268.215/0001-62, o presidente p€diu a palavra e esclareceu a todos das necessidades
de ampliar o capihl humano da sede da instituiçár, e que por consequência exige maior espaço fisico, desta forma após
aprovaçáo por unanimidade a sede da instituição passa a situar-se à Avenida Antônio Carlos Comitre, no Í.393, andar 5, sala
51, baiÍÍo PaÍque Campolim, cidade de Sorccaba, estado de São Paulo, CEP 18047$20. Jâ no ? ltem da Pauta, que trah
da alteração do endeíeço de sua FILIAL 10, inscrita sob o CNPJ no 09.268.215/0017-20, o presidente novamente pediu a
palavra e esclareceu aos pÍesentes da necessidade de transfeÍir a refurida filial para o municipio de ltu, no estado de Sâo
Paulo, esclarêceu ainda que seÉ usada de íorma exclusiva para o gerênciamento do Hospital da Santa Casa de Miseriórdia
de ltu, sendo tambem aprovado por unanimidade, desta furma passa a situar-se a Rua Joaquim Bemardes BoÍges, no 372,
Centro, ckiade de ltu, estado de São Paulo, CEPí3300-025. Já no ltem 30 ltem da Pauta, que trata da revisâo da
remuneração dê sua DiÍetoria Executiva, o presidente novamente pediu a palavra esclareceu da necessklâde de equipârar
as rcmunerações recebidas pelos seus Dirigentês Execuüvos, em razão do recente ãumento das suas demandas de trabalho,
que ocorÍeram em râzão dos mvos contÍabs fiÍmados pela instifuirÉr no ano de 2020, ficando aprovado por unanimidade a
Íixação das seguintes rêmunêrqôes: (i) Diretor de Opera@s passa a receber a importância de: R$ 20.0ô8,97 (vinte mil e
sessenta e oito reais e noventa e sete cenhvos), (ii) Diretor Administrativo Financeiro; Diretor de ConholadoÍia e oiretora
Tecnica, passam a recêber a importância de R$ 13.379,31 (treze mil trezentos e setenta e nove Íeais e trinta ê um centavos),

resolve ainda que os novos valores passam a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2021. Já no ltem 40 ltem da Pauta, sendo

ele a Reforma e Consolidação do Estatuto Social, cuja minuta lá havia sido previamente distribuída aos Associados. Assim,

submetida a minuta aos peÍtinentes debates, os presentes postaram-se de acordo com todos os termos propostos, sendo
que o novo Estatuto Social íoi apovado por unanimklade. Dessa ÍoÍma, o Eshtuto Social{oi íêfoÍmado e mnsdidado, cuja

cópia, neste ato, anêxada a âsta ata, devendo ser encaminhada a registrc público pâra ÍêpÍodução de seus efeitos legais.

Finalmente no 50 ltem da Paub, que trata dos demais assuntcs de interesse, os píesentes foram inÍormados que a
assembleia genal extnaordinária do dia 30 de novembro de 2020 não foi registrada, por inconsistências verificadas pelo

Cartorio de Registro Competente, e que por esta razâo perdeu seus eEitos legais. Nâo havendo mais nada a tratar, o
presidente encena horas ê quinze minutos) a assêmbleia.

Sorocaba - Íâbeliâl Scfia
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Sr. José Paulo Marciano
Secrêtário da AGE
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INCS
LISTA DE A§SOCIADOS PRESENTES NA AGE - AS§EMBLEIA GERAL

(25 DE JANETRo DE 2021)

Sorocaba - Tabêtiâ: Sofia Nóbrêga Rêalg
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20a ALTEMÇÃo E CONSOLTDAÇÃO DO ESTATUTO SoCTAL D0

INCS - TNSTITUTO NACIONAL DE CIÊNC|A§ DA SAÚDE
CNPJ No 09.268.21 5'0001.62

Aos vinte e cinco dias do mês deieneiÍo de dob milovinte ê um, os Associados do INCS - INSTITUTO NACIONAL OE C|ÊNClAS
0A SAUDE, rêuniEm.sê em Asremblêia Geral Extraordinária para referendar sobre ae alteÍaçÕês ê consolidação do Estetuto
Social, quê após posto êm votação e eprovado por unanimidadê, passa têr a ssguinte rêdação:

CAPITULO I - DA DENoMINAçÃo, DURAçÃo, FII.IALIDAoES socIAIs, NATUREZA, SEoE E FoRo

AÍt. ío-O lNcS - INSTITUTO NACIONAL DE ClÊNCnS DA SAÚDE é uma associaçâo, sem Íins êconômicos e/ou lucra8vos, de dkeito
privado, com autonomia adminisbaliva e financ€ira, constituida en 1211112007, regisfada no CI{PJ sob o n" 09.268.21510001.62,
rêgendGse pelo presente Estatuto Soc.ialê pela legislâção que lhê for âplicável.

AÍt. 20 - O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE ClÊNCnS DA SAÚDE para sua idêntificação, podeÍá adotar a logomarca e ser
denominado simplesmente de INCS,

Art. tr - O prazo de duraçâo do INCS é indeteíminado,

AÍt. 40- As finalidades sociais do INCS consistem em:

I - Administrar e manter hospitais, cllnicas ambulaloriais ê pronto socoÍro.
ll - Colaborar com o poder público no exame e encaminhamenlo dê atos normativos de qualquer espécie, relativos aos objetivos
sociais estâtutários e serviços correlatos, bêm como colaboraÍ cúm a conc€Mo, a implementâção e a implantaqáo de politicas públicas
na área de saude e de assiíência social.
lll- Colaborar pelos meios adêquados, no Brasile no exterior, com as instituiçÕes públicas e pÍivadas, no quê tangê ao ensino, a pesquisa,

a assistência médicâ, a inÍormática, a técnica administrativa ou cientifica, por meio de convênios, visando preferencialmente à prevênÇão

e detêcção píêcocê de agravos à saúde humans.
lV - ContÍataÍ mâo de obra comdementaÍ dê portadores de necessidades esperiais.
V- Coordênare integrar diferentes competências entÍê os sêus associados paÍa atendimento a projetos quê tenham porexigência básica
a introdução de inovâçâo sejam temologicas, seiam metodolôgicas, assegurando prazos firmados e padrÕes de qualidadê.
Vl - Desênvolver pÍogramas de pârcerias públicas ê privadas.

Vll - DesenvôlveÍ atividades de atendimeflto e gestâo de ambulatôrios em todas as especialidades médicas.
Vlll - Desenvolver atividades de atendimento e gêstáo êm pronto socorro e pronto atendimento, com assistência 24 horas, com leitos de
obseíva@.
lX - Dêsenvolver atividades de atendimento e gestão em unidades hospitalarês de baixâ, média e alta complexidade.
X - Desenvolver programas de saúde da família.
Xl - Desenvolver programas de saúde da terceira idade e da comunidade.
Xll - Desenvolver pÍogÍamas de saúde dos tabalhadoÍes e seus dêpendentes.
Xlll- Desen\,llver campanhas de prevenção e sistema dê promoção da saúdê.
XIV - Dêsenvolvor programas de tÍeinamento, atualização profissional ê capaclbção junto aos profissionais de saúde ê assistência social.
XV - Desenvolver sistemas diagnósticos e soluções para hospitais, além de ferramentas dê g6stão pârã saúdê.
XVI - Desenvolver progÍemas dê apoio aos profissionais do sêtor de saude.
XVll - Desenvolver programas em parceíâ, estágios e pesquisas com faculdades, univêrsidades, êscolas técnicas e proísionâlizantes.
XVlll - Desenvolver atividades educatrvas para a @munidade.
XIX - Desenvolver novos modêlos experimentais não lucrativos de produção, emprego e cÍédito, estudos, coordenação, êxecuçâo,
fomento e apoio de aÉes de inovagâo e desenvolúmento ciêntifico e tecnologico, de gestâo, de transferêÍrcia dê tecnologia e de
pÍomoÉo de capital humano, atÍavês dê atividades de educaÉo e treinamênto apropriados de natureza técnica, cultural, em têcnologiâ
da informa€o, especialmentê na área de saúde e serviços conelatos, visando o desenvolümento socio econômico brasileiro.
)« - Desenvolvêr programas e produtos de assistência à saúdê.

XXI - Desenvolver estudos, pesquisas, campanhas ê projetos na área dâ saúdê bucã|.
)(Xll - Desenvôlver açÕes de educaçâo continuada e pêsquisa voltadas ao desenvolvimento êconômico e social, cursos tecnólogos,
ensino fundamental, médio e ensino supêrior, cuÍsos profissionalizantes.

Xxlll - Desenvolver programas de capacitação de mão de obra para o desênvolvimento econômico e social com ênfase a geraÉo de
emprego e renda.

XXIV - Elaborar, editar e distribuir mâtêriais informativos, técnicos e científicos na ârea da saúde.
XXV - Estimular trabalhos de pesquisâ, ensino e âssistênciâ, por meio de âpoio mateÍiâl e de remune{ação condigna àqueles que se
propôêm a tais fins,
/üVl- Executar oufos serviços mÍíelatos na área da saúde, mm ênfase no programa de voluntário, com o objetivo de propiciar a pessoa

carente e sem recursos, o apoio psicossocial e mêtêrial para superar ou reduzir as dêficiências, o sofrimento e falta de inÍoÍmaÉo do
paciente e da sua Íamília.
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I[lÍS
XXVII - Executar programas de compensãção e n€utralização ambiental.

XXV|ll - Firmar Convênios e Contratos de Gestão com setor público.

XXIX - Gerir postos de assistência médica com e s€m ínternação,

XXX - Gerir postos de saúde pública.

XXXI- Gerir programas de bolsas de estudo e de pe§quisa na área de saúde

XXXtt- lncentiva]r e desenvolvêÍ estudos, pesquisas, programas e projetos nas seguintes áÍeasl saÚde, sociais, econômica§, tecnologia

e educação.
XXXlll - lntegrar com pÍogramas oficiah mm o setor govemamental.

XXXIV - lntegrar e promover aüvidades de saúde com universidadês, faculdades e esmlâs técÍicas e orrsos ptofissionalizanles como

estágios e aperÍeiçoamentos.
XXXV - Montar sistemas de bolsa ou centro de tercêirizâção de trabalho de multiatividade consorciada.

XXXVI - Organizar e promoveÍ sistemas de assistência à saúde Gomplementar.

XXXVII - Organizar e promover servi@§ de assistência social ê saúde.

XXXVlll - Orgânizâr e promover tÍeinamentos, palêstras, sêminários, congíe§sos e cursos especiais.

XXXIX - Organizar e promover progÍamas de bolsa de estudo, projetos de estudos, pesquisas e extensão na área de saúde e assistência

social.
XL - Organizar ê pÍomover programa de primeiro emprego e estágio.

XLI - OBanizaÍ e promoveÍ sistomas de apoio às demais institukFes de assistência social.

/üll - Promover aüvidades filantropicás com desenvolvimento de asEistência social, odêntação e cuÍsos dê capacitação êm saúde.

XLlll - Promover integraçáo dê aÉês com setor govêmamental e iniciativa privada.

XLIV - Promover em unidados d6 saúde ou unidades móvois, programas de assistência médica, coletas de exames, com o apoio de

voluntários e agentes comunitáÍios dê saúde êm suas áreas dê influência,

)GV - Promover a saúde e a cidadania de pessoas cãrentês, de Íe@rsos ou poÍtadoÍas de deficiências Íisica, mental, oculâÍ, auditiva

ou múltiplâ, através da melhofla da acessibilidade e acolhimento nas unidades as§slenciais sob sua gestâo, por meio do esporte, da

inÍormaçâo, de doaÉes, de bolsas de estudos, de apoio material ou por outros meios e ações correlatas, para atendêr às suas

nêcessidades e carências, especialmente a sua rêabilitação flsica e mental,

XLVI - Promover a segurança alimentar e nuticional.
XLVII - PÍomover a medicina preventiva.

XLVlll - Promover o voluntariado.

XLIX - PÍomover a câpacitiaçâo e treinamento de recursos humanos na área de sâúde.

L - Promover estágios para proÍissionais de saúde, assistência social ê educaçâo.

Ll - Promover êstágio com alunos de cursos técnicos prôfissionalizantes ê de cursos de graduação.

Lll - PÍomover e difundiÍ tecnologias sociais aplicadas nas diversas áreas afns, obtida através de permanente inlercámbio com outÍos

cenfos no Brasil e no exterior.

Llll- PromoveÍ o Íêpâsse das tocnologias absorvidas e/ou desenvolvidas, bem como a capacitação do pessoal técnico desênvolvido.

Parágrafo Primeiro - As aüvidades de atêndimento à saúde do INCS, serâo êm foÍma de gratuidade, conforme a legislaÉo vigente.

Parágrafo Segundo - 0I CS poderá também criâr unidadês de pÍestaÉo de serviços para a execução de aüvidades visando sua

sustentabilidade, uülizaÍldo todos os mebs lÍcitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no dêsenvolvim€nto dos objetivos

sociais do lt{CS.

AÉ. 50 - A áÍeâ de âtuação do INCS será em qualquer parte do teÍritório nacional com escritório de represêntâção, Íiliais e postos de

sêrviço.
Parfurafo único - As Íiliais lêgâlmente constituidas poderão íirmar clntratos de prestaçâo de serviços, Contratos de Gestão, Convênios,

Termos de Compromisso, Termos dê CooperaÉo e outros instrumentos, para o bom andamento e desêmpenho de seus ob.ieüvos sociais.

Art. 60 - A fim de cumprir suas finalidades, o INCS poderá organizaÊsô em unidades independentes de úabalho denominadas

depârtamentos ou nliais, com autonomiâ administrativa e financeiÍâ, regidos pelo Regimento lnterno e normas operacionais especificas.

AÍt. ?:o - Para consêcução dos seus objelivos sociais, o INCS podêrá fiÍmar conyênios e @ntrato§, inclusive de Contratos de Gestáo, \
Termos de Compíomisso, TeÍmos de CoopêÍaÉo ê outros insfúmentos, púa o bom andamento e desempenho de seus objetivos sociais, \
erticulandGse pela furma @nveniente, com ôrgâos ou entidades pÚblicas e privâdas, nacionais ê êstrangekas 

\ I
Art. 8" - O INCS podêrá firmar parcêrias com Organizaçôes de Sociêdade Civil(oSC), Poder Público, ComissÕes e Conselhos Municipais, \
Estaduais ê Federais, assim como compor Câmaras Setoriais ou Técnicas. 

{l

AÍt. S - O INCS poderá constituir ou participar de ouúas peÍsonaliddss iurídicas, sem tns econÔmicos, para realizaÉo de serviços ',
especificos, com autonomia administraüva e financeira, sendo rêgulamêntada em nomas especiÍic6 quando da sua conslituicão . ,1

(0,
CAPÍTULO lt - DOS AS§OCIADOS v t

ArL í(r - O Quadro de pssociados do llCS é constituído das seguintes clas§ificaÉes:
l- Associados Fundadores. v<,. E 

'1ry1'
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INIS
ll - Associados Efetivos.
I ll - Associados Contribuintes.
lV - Associados Voluntários.
V - Associados ProÍissionais.

Art. 1'1" - É Associado Fundador, pessoa Íísica ou jurídica presente na Assembleia de Constituição, ou que venha associat no Vazo
máximo de tÍinta (30) dias conidos após a Assembleia dê Constituição.

A.íf-ÉAssociadoEfetivo,pessoafísicacontribuintequetenhapa cipado dâs atividades do INCS, por prazo não inferioÍ a três (03)

anos consecutivos, sem faltas ou sanções administrativas, o qual será convidado a compor a câtegoria, a convite do Presidente do

Conselho de Administração.

Art. 13o - É Associado ContÍibuinte, pessoa fisica ou jurídica, que vênha a solicitar sua adesão.

Art. '14" - É Associado Voluntário, pêssoa fÍsica que venha a compor os seÍviços voluntâriado pelo INCS, no desenvolvimento de suas

atividades.

Art. 150 - É Associado Profissional todos os profissionais e empresâs de diversos setoÍes a fins que venha a participar do projeto ou

programa do INCS, estando isento de pagamentos das anuidades.

Art. t6" - Qualquer Associado poderá participâr de mais de uma categoria de associado do INCS.

ParágÍaÍo Unico - As quêstÕes reiativas à êxigência ou isenção, bem como, dos valoÍes das anuidades de cada categoria de associa-

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

CAP|TULO III - OA ADMISSÃO, SUSPENSÃ0, EXCLUSÀO E DEMISSÃO

Art. í70 - Para admissão do Associado, deverá ser pÍeenchida uma ficha cadastral, a qual será analisada pela Conselho de Administração

e uma vez aprovada pelo Presidente do Conselho de Administraçáo, será inÍormado o número de matricula e a categoria a que pertênce

o Associado.
Art. 18" - O convite para efêtivar o Associado Contribuinte sêrá em Íorma de avaliaçáo, sendo encaminhado pelo Conselho de

Administração e homologado pela Assembleia Geral, ao ter cumprido o prazo de três (03) anos de Associado, confoÍme tenha atendido

o Art. 12o do presente Estatuto Social.

AÍ. í90 - Quando um Associado infringir o presenie Estatuto Social ou venha a exercer atividades que comprometa a ética, moral ou

aspeclo Íinanceiro do INCS, o mesmo seÍá passívelde sançôes da seguinte forma:

| - Advertência por escÍito.
ll - Suspensão dos sêus direitos por tempo determinado.
lll- Exclusâo do Quadro de Associados

Art. 200 - A advertência por escrito, será elaborada pelo Conselho de Administração, com aviso de recebimento inÍormando o motivo.

Art- 210 - Oconendo a repetiçao do fato pelo qual o Associado foi advertido, este seÍá suspenso dos seus diÍeitos por um prazo nào

superior a 150 (cento e cinquenta) dias corridos, pelo Conselho de AdministraÉo, com exposição de motivos.

AÉ. 2i'o - Perdurando o fato pelo qual o Associado foi advertido ou causando mais transtomos, no prazo de 90 (noventa) dias corridos,

o Conselho de Administraçáo pautará, junto à AGE -Assembleia Geral Extraordinária, a indicação de exclusão do mesmo do Quadro de

Associados.

Art. 23o- Quando do encaminhamento do Associado para sua exclusão, o mesmo terá o amplo direito a defesa.

AÉ. 24o - O Associado excluído poderá retornar ao Quadro de Associados apos kês (03) anos de afastamento.

Art. 25o - Ouândo o Associado excluido esüver lotado em proletos, programas e/ou departêmêntos, os seus direitos de participação

seÍão mantidos, até que cessem tais projetos, programas e/ou departamentos, ou ainda, por solicitação do próprlo Associado excluido.

Art. 26o - Para demissão espontânea do Associado, basta este encaminhar a solicitaÉo do seu aÍastamento temporário ou deÍinitivo

através de uma correspondência, dirigida à presidência do Conselho de Administraçâo.

Art. 27o - O Associado que tenha solicitado sua demissão espontaneamente não poderá retornar ao QuadÍo de Associados sem prévia

aprovaçâo do Conselho de Administraçào.

CAPITULO IV - DOS DIREITOS E DEVERÉS DO ASSOCIADO

Art. 28" - São direitos dos Associados:

I - Frequentar a sêde do INGS.

ll - Usufruir os serviços oferecidos pelo INCS.

lll - Participâr das Assembleias e votar.

lV - Manifestar sobre os atos e decisões e atividadês do INCS.

V - Aos Associâdos Efetivos, candidatar-se e serem votados êm cargos eletivos. qK
\

4
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RUA EMYGD|A cAMpoLtM, N' í31, PARQUE cAMPoLlM, soRocABA, sÂo PAULo, cEP 18047-626, FoNE í5 3035'2779 ('

'í



tMs
fut. 2S * Sâo deverês dos Agsociados:
| - Acatar as decisões das Ass€mbleias
ll - Atender os obietivos sociais do NCô.
lll - Zelar pelo nome do lllcs.
lV - Participaí das alivídades do INC§.
V - ContÍibuir na apresentação dê propostas para o desenvolvimênto do INC§.
Vl - Manêr em dia as suas contribui$es.

AÍ1. 30o - Os Associdos Efetivos podeÍão pleitear cargos elelivos, desde que esteiam em pleno gozo de seus direitos.

Art. 31o- Os Associados poderão Íormar grupos de trabalho independente da estrutura adminisÍativa, parâ desonvolvêr atividades como:
I - SeÍviços dê voluntariado.
lll- Grupos de estudos e pequisas.
lV - Demais atÍvidades de ínteÍêsse dos Associados.

AÍt 329 - Parâ a rêalizâÉo das atividades acima propostas, os intêressados devêrâô comunicar e obter autorização do Conselho de
Administraçâo e da DhetoÍia Executiva do lllc8.

CAPITULO V- OA ADMTNISTRAçÃO

AÍt. 330 - O INCS é composto dos seguintes órgãos paÍa a sua administraçâo:
| - AsseÍnblêias Gêrais.
ll - Conselho de Administração.
lll - Diretoria Executiva.
lV - Conselho Fiscal.
V - Departamentos.
Vl - Secrêtaria Exêcutivâ.

CAP|TULO VI - DAS ASSEIIIBLEIAS

AÍt. 34o - As Assembleias Gerais poderâo ser ordináíias ou ExtraoÍdináÍias, §endo órgão suprêmo de decisão.

Art. 35o - A AGO - Assembleiâ Geral Ordínária ocorrêrá seis (06) vezes em cada ano.

AÉ. 360 - Compete à AGO:
I- Aprovar Planos, Projetos ou Programas de TÍabalho.
ll - Aprovar bdân$ e prestação de contas petiódica e anual.

lll - Eieger os membros dos Conselhos de AdminisfaÉo e Fiscal.

lV - Eleger os membros da DíretoÍia Exocutiva.
V - Destituir adminisfâdores.
Vl - Escolhêr, dêsignar ê dispensar os membros dos consêlhos de Adminishação e Fiscal.

Vll - Escolher, nomêar ê dispensar os membros dâ DiretoÍia Execuüva.

Art. 3?'- Compete à AGE - Assêmblêia Geral ExtÍaordinária:
| - Discutir assuntos reÍerentes a bens e palrimônios.

ll * Dissoluçâo do INCS-

lll * Alterar ou consolidar o presente Eshtuto SoÇial.

lv - lndicaÍ intêrinamente êm câsos de vacáncia ôs mêmbros do Çonselho dê Administração ê Fiscal.

V - Demais âssuntos dê relevânciâ.

Arí 38P - A AGE podeÉ reunir-se quantâs vezes brem flecessárias, sempre que o assunto for dê interesse do INCS. \ j

AÍt, 39o - A convocação das Assembleias Gerais poderá ssr Íealizada da seguinte form.' \\/
| - Por publicaçâo na imprensa local, com ântecêdêflciâ miníma de fês (03) dias corÍidos. \l
ll - 0u por mêio de circular enüe os associados com antecedência minima de cinco (05) dias coÍridos. I,,

lll- Ou por fixaçao do Edital de ConvocaÉo no quadro de aviso da Secrebda Execttiva da sêdê, com antêcêdência mlnima de dez (10) ll

dias coffidos.

Art. 40o - As dêliberaçÕes das Assembleiâs poderão ser da seguinte forma: ú,
, - Na primeiÍa convocação com minimo da metade dos Associados em pleno gozo dos seus direitos. /U
ll .- Á segunda convocação meia hora depois, com qualqueÍ número de Associados. I ) i
Art.41o-A deliberação da pauta da Assembleia será em forma de votação, sendo que â decisão será por maioÍia dos votos dos presentes

em pleno gozo dos seus direitos. 
:,. ,rX.)l "
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Parágrafo Único-Para as dêlibeÍaçôes a que se referem o lnciso lll e lVdoArt.36oe lnciso lll doArt.37o, é exigido o voto concorde
por maioria de seus membros presentes à Assembleia especiÍcamente convocada para esse fim, náo podendo ela deliberar, em primeira
convocação, sem a maioria absoluta dos Associados, ou com menos de um terÇo (1/3) nas convocações seguintes.

Art. 420 - O Edital de Convocação das Assembleias deverá conter:
l- Data da Assembleia.
ll- Horário da Assembleia.
lll- Local com endereço completo.
lV - Pauta da Assembleia.
V - O número de Associados, para efelto de quôrum.

Art. 430 - As decisÕês das Assembleias Parciais têrão valor somente como referendo do grupo de kabalho dos Conselhos, da DiretoÍia
Executiva ou do Departamento em questão, não sendo válida como Assembleia Geral do INCS.
ParágraÍo Unico - Assemblêia Parcial é aquela que trata de delibêraçoes de um determinado Departamento do INCS ou de um grupo

de trabalho específico pertencente a um Plano, Projeto ou Programa de Trabalho.

Art. 44o - As Assembleias poderão seÍ convocadas pelos:

| - Conselho de Administração.
ll- Conselho Fiscal.

lll - Dirêtoria Executiva,
lV - Pelos Departamentos.
V - Secretaria Executiva.
Vl - Por um quinto (1/5) de Associados de pleno gozo dos seus direitos.

Art. 45o - Quândo da votação de uma pauta em Assembleia, todos os Associados de pleno gozo dos seus direitos, poderão participar,

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

Art.460 -As Assembleias são abertas a participação do públic! em geÍal, sem restri@es, inclusive com direito de manifesto, sêm direito
a voto.

cAPiTULO V - DO C0NSELHO DE ADMTNTSTRAÇÃO

Artigo 47" - Conselho de Administração é o órgão máxmo de deliberação e é composto por até vinte e um (21) membros eleitos ou

indicados, com mandato de quatro (04) anos, admitida uma recondução, ê poderá ter as seguintes composi6es:
Parágrafo Primeiro - Comoosicão Um (1):

l- 20 a 40% (vinte a quarentr por cento) de membros natos representantes do Poder Público, com sete (09) membros.
ll - 20 a 3070 (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil do Municipio, com cinco (05)

membros.
lll - Ate 10% (dez por cento) de membro eleito dentre os Associados do INCS, com um (01) membro, para o cargo de Conselheiro Fiscal.

lV - 10 a 30% (dez a tíinta por cento) de membros eleitos, integrantes do INCS, dentre pessoas de notória capacidade proÍissional e

reconhecida idoneidade moral, com cinm (05) membros, sendo três (03) paÍa os cargos do Presidente, Secretário ê TesoureiÍo do

Conselho de Administração e dois (02) Conselheiros Fiscais.

V - Até 10% (dez por cento) de membro indicado oú eleito denke os Associâdos Voluntários, com um (01) membro.

Parágrafo Segundo - Composicão Dois í2):
| - 55% (cinquenta e cinco por cento), de membíos eleitos dentre os membros ou Associados Efetivos, com dozê (12) membros.

ll - 35% (kintâ e cinco por cento) de membros eleitos dentre os demais Associados, de pessoas com notoria capacidade profissional e

reconhecida idoneidade moral, com sete (07) membros.
lll - '10% (dez por cênto) de membros eleitos pelos empregados do INCS, com dois (02) membros.

Parágrafo Terceiro - Composicão Três (3):

I - 0 a 20% (zero a vinte por cento) de membÍos natos representantes do Poder Público, com quatro (04) membros.

ll - 0 a20,/" (zeÍo a vinte por cento) de membros natos indicados e representantes de enüdades representalivas da sociedade civil, com

quatro (04) membros.
lll - 40 a 60% (quarênta a sêssenta 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 Administraçáo, três (03) titulares e um (01) suplente do Conselho Fiscal.

lV - 10 a 200/o (dez a vinte por cento) de membros eleitos, pelos demais integraÍtes do INCS, dentÍe pessoas de notória capacidade

profissional e reconhecida idoneidadê moral, com três (03) membros.

v - 10 a20"k (dez auintê por cento) de membros eleitos pelos empregados do INCS, com três (03) membros.

Parágrafo Quarto - O Presidente do Conselho de Administraçâo, diígente máximo do INCS, será preferêncialmente o representante

escolhido dentre os Associados do INCS para pÍesidir as Assembleias, devendo participar das reuniôes do Consêlho, com direito a voz,

mas sem direito a voto. 0
ParágraÍo Quinto - Os representantes de entidades previstos nos lncisos I e ll do Parágrafo Primeiro deste Artigo, devem corresponder

a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho. :
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INCS
Parágrafo Sexto - 0 primeiro mandato dê metadê dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois (02) anos, segundo critédos

estabelecidos no Regimento lnterno do Conselho de Administração.

ParágraÍo Sêlimo - Perderá o mandato o Conselheiro que faltar a três (03) reuniôes ordináÍias consecutivas.

Parágrafo Oitavo - Os Membrosdos Conselhos Administrativo e Fiscaleleitos ou indicados, quando e se, forem contratados para exercer
cargos da Diretoria Executiva, devêm renunciar ao assumirem fun@es execuüvâs.
ParágÍaÍo Nono - O Consêlho de Administraçfo deve se reunir oídinariameotê, no mínimo três (03) vezes a cada ano, e,

extraordinaÍiamente, a qualquer tempo.
Parágrato Dé6imo - Os Conselheiros não receberão remuneÍaçáo pelos serviços que, nestâ condiçâo, prestarem ao INCS, ressalvada
a ajuda de custo por reuniáo da qual participêm.
Parágrafo Décimo-Primeiro - Os membros da Diretoria Executiva participarâo das reuniôes públicas do Consêlho de AdministÍação,
com direito a voz, mas náo a voto.

Art. 48P - Compete ao Conselho de Adminisúação:
| - Fixar o âmbito de atuaçâo do INCS para consecuçâo dos sêus objetivos sociais.
ll - Aprovar propostas de Contrato de Gestão do INCS, bem como outros instrumentos refuddos nos Art. 70 e 80 destê Estatuto Social.
lll - AprovaÍ proposlas de orçamentos do INCS e os progíamas de investimentos "Ad ReÍeÍendum' da AGO.
lV - Escolher, nomear e dispensar os membros da Diretoria Êxeculiva.
V - Fixar a remuneração dos mêmbros da Diretoria Executiva, respêitados os valores praticados pelo meÍcado, na região e setor
@respondentes à sua área de atuação.
Vl - AprovaÍ e dispor sobre a altêração do Eslatuto Social e a extinção do ll{CS por maioria, no mínimo de dois terços (2/3) de seus
mêmbros "Ad Reíerendum" da Assembleia Geral.
Vll - AprovaÍ o Regimento lnterno do ll{CS, que deve dispor no minimo sobre a esfutura, forma de geÍenciamênto, os caÍgos e as
respectivas competências.
Vlll - Aprovar por maiorja de no mínimo dois terços (2/3) de seus mêmbros, o Regulamento Próprio contendo os procedimentos que de"
vem ser adotados para a contratação dê obras, serviços, compras e alienaçôes, e o plano dê cargos e beneficios dos empregados do
INCS.

lX - Aprovar poÍ maioria de no minimo dois teÍçls (23) de seus membros, o Manual de Qualidadê contendo os procedimêntos que que

foÍmalizam o Sistema de Gestão da Qualidâdê (SGQ) e documentam seu funcionamento de maneira clara, demonskando como o ltlCS
age para gaÍanür a qualidade de seus seNiços.
X - Aprovar e encâminhar ao órgão supervisor da execução de Contrato de Gestãô, os relatóÍios geÍenciais e de atividades do ll{CS,
elaborados pela DiÍetoria Execuüva.

Xl- Fiscalizar o cumpÍimento das diretrizês e metas definidâs, aprovar os demonsbativos financeiros ê @ntas contábeis e as @itas
anuais do INCS, reconendo ao auxilio de auditoria extema s6 necessário.
XII- Pronunciar-se sobrê os assuntos quê lhe forem submetidos pelos Conselhos e Diretoria Executiva.
Xlll - Pronunciar-se sobre dênúncia que lhe for encaminhada pela sociedade civil em relação à gestâo e âos serviços sob a

responsabilidadê do INCS, adotando as providências câbíveis.

Art. 490 - Compete ao PÍesidente do Conselho de AdministraÉo:
| - Presidir e diÍgir 0s trabalhos do Conselho dê Administração.
ll - C{mprir e íazer cumprir as leis perlinentes, as disposiçÕes estatutáriâs, outras normas intemas ê as decis6es e deliberações d0
Conselho de Administração.
lll - Convocaí Assembleias e reuniôes conjuntas.
lV - Responder aliva e passivamenle, judicial e exfajudicialmente pela gestão eJou administraçâo do ll{CS.
V- Anuir e assinar o balanço anual e os balancetes, rêalizados pêlo setor dê contabilidâde do INCS.

Vl - Ter o voto de qualidade nas delibeÍações coletjvas, em caso de empale.
Vl I - Anuir e firmar Pojêtos, Planos de Trabalho e Planos Orçamentários.
Vlll - lsoladâmente Constituir, Alterar ê Encenar Filiais;
lX - lsoladâmentê Alterar o endêreço da Matriz;
X - lsoladamênte nomêar e constituir procuÍadores para quaisquer fins, devendo, todavia, constar do instÍuÍnento de mandato, os poderes .\,

conferidos e sêu prazo de vigência, que nunca será supêrior a doze (12) mêses, Íicando excluídos desta ügência os poderês outorgados \
com finalidade judicial. PodeÍâo ser nomêados procuradores, tanto Diretores, quanto algum dos Associados, emprêgados. bem como \
teÍceiÍos ou estranhos ao INCS. ,\

Parágrafo Único - O Presidente do Conselho de Adminisfação será o responsável perante o CNPJ junto à receita Federal do Brasil. i
Art. 5(P - Compete ao TesouÍeiro do Conselho de AdminisÍação: J

| - AnecadaÍ conúibuiçoes dos associados, rendas, auxilios e donativos para as atividades sociais do INCS. I
ll - Pagar as contâs aútorizadas pelo Presidente do Conselho de Adminiatraçâo relativas as atividades socÍais do INCS. A
lll .. Cumprir e fazeÍ cumprir as leis pertinentes, as disposiçôes estatutárias, ouúâs normas internas e as decisõos e delibe,açôes do {fJ/
Conselho de Administração. v/
lV - Representar o Pre§dente do Conselho dê AdministÍação na sua ausência. \ ,i{t"^u-, 7
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AÍt. 51c - Compete ao Sêüetáúio do Conselho de Administaçáo:

o sob no

5i'

l- Secretariar as Reuniões do Conselho de Administraçâo e de Assêmbleiâs c€rais ê redigiÍ as
ll - Publicar todas âs notíclas das atividades sociais do INCS.
lll - Arguivar documentos e conespondênciâs sociais do INCS.
lV - lvíanter sobÍe sua guarda os livros e atas do ll'lcs.

CAP|TULO VIII - DA DIRÊTORIA EXECUTIVA

Art. 5? - A Diretoria Executiva é Órgáo Executivo do INCS e será composta por:

atas.

| - 01 (um) Diretor de @erações.
ll - 01 (um) DketoÍ Administrativo-Financêiro,
lll- 01 (um) Diretor de Conúolado{ia.
IV - 0'l (um) Diretor Técnico.
Parágrafo Primeiro - A Diretoria Execuliva será nomeada e empossada.
Parágrafo Segundo - Os membros da DiÍetoria Executiva serâo selecionados dentre os Associados Efetivos, sendo pÍoÍissionais com
habilidades comprovadâs em uma das seguinles áreas: tecnologicas, administraçâo em finanças, adminiúaÉo hosprtalaÍ, gestão dê
saúde, educação ou gerencial,

Parágrafo Terceiro - A Direhria Execuüva teÍá suas abibuiçÕes, competências e deveÍes, definidos em Regimento loleÍno.
Parágrafo QuaÍto - 0s Diretores da Diretoria Exec1ltiva apresentarâo suas declarações de bens antês de suas indicaÉes.
Parágrafo Quinto - Os Diretores dá Diíetoria Executivâ, nas suâs ausências, faltas ou impedimentos, serão substtuidos uns pelos outÍos
ou em última instáncia, pelo Presidênte do Conselho de Administração, ou ainda, poÍ outro Conselheiro indicado pelo Presidênte do
Conselho de Adminisfação.
Parágrafo Sêxto - Para a adminisbação e operaçâo das unidades ôu estabelecimentos filiais de negócios do INCS, serão indicados
Dketores ou Gerentes pertencentes à áÍeâ executiva, necessáíios a sua forma de atuaçâo, devidamente com as suas atribuiçÕês

conforme os Arl, 529, 5y e 54o, podendo-se em cada estabelecimento filial, ser conslituida uma &cretaria Executiva, caso seja
necessário.
Parágrafo Sétimo - Todos os membros da Diretoria Exefltiva serão remunerados, em função de suas atividades executivas, de acordo
com o prâticado no mêrcado de tÍabalho.

Art, 530 - Compete a Diretoriâ Exêcutrva do INCSI

| - RêpÍesenlar o INCS nos seus atos administrâüvos, Íinanceiros e opêracionais.
ll - Constituir, consorciar, unificar e dissolwr departãmentos.
lll - ContrataÍ e demitir funcionáíos.
lV - MontaÍ o Planejamento Estratégico, Planos, Projetos e Programas de Trabalho.
V - AdministÍâr exêcutivâmênte o INCS.

Art. 54" - Compete ao DiÍetor de OperaÉês:
I - GeÍk operacionalmente o INCS.

ll - Controlar e gerir em conjunto com os Diretores Administrativo-Financeiro, de Controlâdoria e Técnico, todas as opêraçÕes do INCS.

lll - Abrií ê movimentar contas bancárias isoladamente.
lV - Compromissar e assinaÍ fianças e demais documentos bancários isoladamente.
V - Convocâr Assemblêias e rêuniões conjuntas.
Vl - Elaborar em conjunto com a Diretoria Execuüva, Pro.i6tos, Planos de Trabalho ê Planos Orçamentários.
Vll - Anuir Projetos, Planos d6 TÍabalho e Planos Orçamentários.
Vlll - Assinar documentos, recebimentos e aulorizaç{ês isoladamente.
ParágraÍo Único - O Diretor de Operações poderá isoladamente nomêar e constituir píoGlradores pâÍa quaisquer fins, devendo todavia,

constrr do inshumento de mandato, os podêres conferidos e seu pÍazo de vigência, que nunca será superior a doze (12) meses, ficando

excluidos desta vigência os poderes outorgados com finalidade judicial. Poderáo ser nomeados pÍocuradores, tânto algum dos

Associados, como terceiros, empregados ou eslÍanhos âo INCS. \ i
Aú 550 - Compete ao DiretoÍ Administrativo-Financeiro do ll{CS: i

I - Administrar, controlar e gerir o lllCS em coniunto com a Diretoria Executiva..^^ 
À

ll - Abíir e movimentaÍ contas bancáÍias em mnjunto com o DiretoÍ de OpeÍaçoes.
lll - Respondôr pelos seus atos na administÍação do lt{CS. J
lV - Orgânízar, planejar ê orientar o uso dos recursos financeiÍos, fisicos, tecnológicos e humanos, buscando soluçles para lodos os

tipos de problemas administratrvos. I
v - AnuiÍ Projêtos, Planos de Trabalho e Planos OrÇamêntários no que tange a área financeiÍa, /ll ,
Vt - Convocar Assembleias e rêuniões conluntas. A{
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Vll - Assinar documentos, recebimentos e autorizaçÕes isoladamentê, no âmbito de sua competência.

Art. 560 - Compete ao Diretor de Controladoria do INCS:
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tNCS
| - ControlaÍ o INCS em conjunto com a Diretoria Executiva.
ll - Responder pelos seus atos no âmbito de sua competência no INCS.
lll - Planejar, coordenar, dirigir a confoladoria das ativjdades de cu(o, médio e longo prazo
finanças do INCS.
IV - Convocar Assembleias e reuniões conjuntas.
V - Assinar documentos, recebimentos e autoÍizações isoladamêntê, no âmbito de sua competêncja.

Art. 570 - Compete ao Diretor Técnico do INCS:
l- Realizar â gestão técnica do INCS com o apoio da Diretoria Executiva.
Il - Respondêr pelos seus atos no âmbito de sua competência no INCS.
lll - Planejar, coordenar, dirigir e controlar as atividades tecnicas do INCS.
lV - ZelaÍ pelo cumpdmento das disposiçoes legais, regulamentos normas técnicas vigentes, garantindo condições dignas de trabalho.
V - Asslnar documentos, recebimentos e autorizaçôes no âmbito de sua competência.

CAPíTULO IX - DO COÍiISELHO FISCAL

Art. 58o - O Conselho Fiscal e órgão máximo de fiscalização dos atos administrativos e Íinanceiros, sendo composto por no mÍnimo três
(03)membros titulares e um (0í)suplente, eleitos entre os Associados Eíetivos, com mandato de quatro (04) anos, com direito a reelêição.

Art. 590 - Compete ao Conselho Fiscal:

| - Fiscâlizar os balancêtes e balanços anuais
ll - l.4aniÍêstaÍ sobre alienaçâo e venda de eventuais bens e patrimônios do INCS, nos termos do Art. 87.
lll- Convocar reuniões, com a totalidêde dos membros às Assembleias.
lV - ManiÍestar sobre conduta dos Associados.
V - l,4anifestar sobre Planos, Projetos e Programas de Trabalho.
Vl - l,4anifestar parecer de aprova@es de propostas, contratos e prestação de contas.

Art. 600 - Aos titulares do Conselho Fiscal, compete:
| - Presidir reuniÕes.

ll - Assinar documentos relativos aos parece€s do Conselho Fiscal.
lll - Representar o Conselho Fiscal perante o Conselho de Administraçâo.

Art. 6í0 - Ao suplênte do Conselho Fiscal compête:
l- Substituir os titulares em suas faltas e impedimêntos.
ll - Sêcretariar as reuniôes.
lll - Manter sobre sua guarda os livros e documentos relativos ao Conselho Fiscal.

Art. 6? - No caso dê ausência ou falta de membÍos do Conselho Fiscal, o Conselho de Administração poderá nomêar os mombros e os
mesmos deverão seÍ homologados na Assêmbleia subsequente, ou em caso de necêssidade, na mesma Assemblêia da nomeação.

Art.63o- O Conselho Fiscal poderá contrâtar serviços de terceiros para realizaÍ auditorias e fomecer relatorios de avaliação dos diversos
Planos, Projetos e Programas de Trabalho.

CAPíTULO X - DOS DEPARTAMENTOS

AÍt. 64'- A constituiçâo, dissolução ou fusão de Departamentos é de competência da Dlrêtoria Executiva e serão propostos baseados
nos procedimentos e protocolos dos Planos, Pojetos e PÍogramas de Trabalho, ocupando o stâtus de interfâcê desses Planos, Projetos
e Programas de Trabalho.

Art. 65'- Os Departamentos poderão montar sua estrutura administrativa, conÍorme a necessidade e o suporte da capacidade financeira
dos Planos, Projetos e Programas de Trabalho do(s)qual(is) são a intêíace.

Art. 66"- Cada Departamento deverá apresentar anualmentê seu Plano de Trabalho, submetendo-se à aprovação da Diretoria ExeGltiva.
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.

AÉ. 67o - Cada Departamento deverá indicar dois (02) membÍos, sendo um Coordenador e outro Adjunto, para conduçâo dos kabalhos,
sendo os mesmos, representantes do Departamento perante a Diretoria Executiva.

AÍt. 68" - O Departamento deverá remunerar seus dirigentes e participantes, conforme previamente definido no Plano Orçamentário do
seu Plano de Trabalho.

AÍt. 69" - Os Departamentos têm seus Regimêntos lntemos e noÍmas de trabalhos, os quais deverão ser aprovados pela Direloria
Executiva.

nas de operação, adminiskaÇão e
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Art.7(r- Cada Departamento tem autonomia administrativa eÍinanceira, obedecendo ao presente Estetuto

Rêgimento do Departamento.

Art. 71o - Os Depârtamentos deveÍto reunir periodicamente com a Diretoria Executiva e/ou com Consêlho de Administração, para

avâliação dos Planos, Projetos o Programas de Trabalho.

CAPITULO XI - OA SECREÍARIA EXECIÍÍIVA

Aít. 72o - A estrutura administÍativâ e o organograma da Secretaria Executiva serão dimensionados conforme o volume de atividades a

serem administradas, podendo variar em Íunção do número de Planos, Proietos e Programãs de Trabalho do INCS, podendo criar
inclusive Coordenaç6es.
PaÍágraÍo Unico -A SecretaÍia Exêcutiva deverá ser conkatada pelo Diretorde Opera@es, Diretor Administrativo-Financeiro e/ou Diretor
Técnim.

Art. 73o- A SecÍetaria Executiva será contÍatada e remunerada de acordo com o mercado de trabalho.

Art. 740 - Compete à Secretaria Executiva:
| - Administrar opera@es especiÍicas do INCS sob o comando e fiscalização da Direloria Executiva.
ll - Acompanhar os trabalhos da Diretoria Executiva ê dos Dêpartamentos.
lll - Cadastrar, organizar, preparar, operacionalizar e despachar a documentação e encaminhar para os segmêntos interessados.
lV - Organizar e executaÍ os Plânos, Prqetos e Prcgramas dê TÍabalho.
V - Procurar meios de atualizar e dar suporle na gestão do INCS.

Vl - A Secrêtaria Executiva deverá reunir-se periodicamente com os Departamentos constituidos, para checar, avaliar e acrmpanhâr
peÍmanentemente as suâs atividades.

CAPÍTULO XII - DO PROCESSO ELETIVO

Art. 75o - Os cargos eletivos para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executive, são exclusivos dos Associados

Efetivos, que estejam em pleno gozo dos sêus direitos.

Art. 760 - A eleiçâo ocorrerá em AGO - Assembleia Gêral Odinária da seguinte Íorma;
l- Serão indicados dois membros entre os presentes paÍa condução dâ Assembloia de eleição que não sejam candidatos.
ll - Na Assembleia GêÍal Odinâriê, um dos Associados Efetivos prêsentes sêrá o Presidente e outro seÍá o Secrêtário da AGO.

lll - Para cada chapa candidata será destinado um periodo para apresentaçáo da sua plataforma de trabalho.

lV - A votaÉo seÍá secrêta, aborto para todos os Associados de pleno gozo dos sêus direitos, admilido o volo por pmcuÍação.

V - Os votos serão depositados em uma urna lacÍada, êxp$ta na mesa do Presidento da AGo.
Vl - Encenada a votaçâo será realizada o escrutino e a contagêm dos votos.

Vl I - Apos contagem será podamada à dlapa eleita.

Art. 770 - As chapas candidatas deverão inscrever sua chapa completa, com sêus respectivos nomes e cargos, em duas (02) vias,

protocoladas juntas à secÍetaria do l CS, com antêcedência minima de três (03) dias mnidos da Assembleia quê trata da elei@.
ParágraÍo PÍimeiro - Nâo havendo chapa formalizada até a data da AGO, os associados poderâo indicar entre eles os candidatos à

êleição e posse.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de não havêr candidâto ao cargo paÍa eleição e posse, o cargo ficará êm vacância para eleiÉo êm
próxima AGO.

AÍt, 78o - Para impugnâção da chspa, o mesmo deverá ser realizado por escrito, até dois (02) dias conidos, antes da AGO que trata da

eleição e deverá ser protoc€lado junto à Sêcrêtâria Executiva do INCS.

Ar1. 7y - A solicitação da impugnaçáo será realizada ao Conselho Fiscal ou Comissão especialmênte constitulda parâ tal fnalidade.
Parágrafo Único - A Comissâo terá o prazo máximo dê vinte e quatro (24) hoÍas para fornecer o parêcêr sobre a solicitâção da

impugnaçáo.

Aít. 80o - Ocorrendo à impugnação, será pronogado automaticamente o mandato da gestâo em êxercício, até a nova AGO que katar de\
eleiçâo. \
AÍt. 81o- A posse da chapa elêita ocorrerá em ate quinze ('15) dias coríidos da datâ da AGO de eleição. i \

1\
Art. 8P- Os membros da chapa eleita, deverão aprêsentâr até a data da posse, as cópias do RG - Carteira de ldêntidadê e do CPF/IVF I
- CadastÍo de Pessoa Fisica.

Art. 83o - Ocorrendo a impugnação da eleiçâo, dev8rá ser realizada nova AGO de eleição no prazo máximo de cento e oitenta {180) diasl
coÍridos. W
CAPÍTULO XIII. DAS FONTES DE RECURSOS E DO PATruMÔNIO i
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Art. 840 - Constituem fontes de recursos do INCS:
l- Contribuições de pessoas físicas ê jurídicas.

ll - Anuidades.

lll - Auxílios, contribuiÉes e subvenções dê êntidades ou diretamente da União, Estado, MunicÍpio ou autarquias.
lV-Doaçôeselegados.
V - Produtos de opêração de crédito, internas ê extêrnas para financiamenlo de suas atividades.
Vl- Rendas em seu favor constituídas por terceiros.
Vl I - Usufruto que lhe forem crnferidos.
Vlll - Rendimentos de imóveis próprios ou de terceiros.
lX - Receitas de prestação de serviços.
X - Rec€itas oriundas de procêssos seletivos de pêssoal.
Xl - Juros bancários e outras receitas Íinanceiras.
Xll - Rendimentos decorrentês de titulos, açÕes ou papéis financeiros de sua propriedade.
Xlll- Captação de renúncia e incentivos fiscais.
XIV- Direitos autorais.
XV - Resultado de bilheteria de êventos.
XVI - Quotas de participaÉo.
XVll - Patrocínios.
XVIII - Taxas de adminiskação e de manutenção.
XIX - Compensação ambiental.
XX - Repasses de Convênios ou ContÍatos de Gestão de órgãos públicos.

AÉ. 85o - Todas as receitas serão destinadas à manutenção dos objetivos sociais do INCS.

Parágrafo Primeiro - O INCS não distribui entre 06 seus Associados, Conselheiros, DiretoÍes, Empregados, Doadores Fixos e Doado-
Doadores Eventuais, os excedentes operacionais, brutos ou líquidos, bem como dividendos, bonifica@es, participa@es ou parcelas do
seu patrimônio, auferidos mediante a execução das suas atividades sociais, aplicando-os integrâlmente na consecuÉo dos seus objetivos
sociâis.

Parágrafo Sêgundo - O INCS aplica as suas rendas, recursos e eventual resultado opeÍacional, integralmente no território nacional e
na manutênção e no desenvolvimento de seus objêtivos sociais.

Art. 860- O patrimônio do INCS será constituído de bens móveis e imóveis, devidamente identincados, recêbidos por doação, legados e
aquisições, Iivres e desembaraçadas de ônus.
Parágrafo Unico - Em caso de patrimônios de órgãos públicos devidamente identificados, recêbidos por conta de Contratos de Gestão
ou Convênios, serão contabilizados em contas patrimoniais específcas, catalogados e controlados sêpaÍadamente do patrimônio do
INCS, sendo objeto de devolução a qualquer momento, mediante regras estabelecidas entre as partes.

Art. 87o - A contratação de empréstimo financsiro que vênha 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
Dirêtoria Executiva.
ParágraÍo Único - O INCS poderá contratar financiamento e caucionar contratos em que sêja designada de Contratada, observados o
disposto no caput deste Artigo, somente com âprovação da Contratante designada em Contratos de Gestão ou Convênios.

Aí. 88" - O INGS poderá constituir Fundo de Desenvolvimênto Econômico ê Social, Fundo dê Manutênçâo e de Invêstimênto,
Fundo Ambiental ê Social, Fundo dê Pesquisa e Desenvolvimênto Tecnológico, e ou[os fundos, os quais serão regidos por normas
específicas e pelas legislaçôes pêrtinentes.

AÍ. 89" - Os Departamentos poderão realizar controles independentês da sua contabilidade, devendo os mesmos sêaêm conciliados
mensalmente, até o décimo ('10o) dia do mês subsequente, em conjunto com a contabilidade geral do INCS.

CAPíTULO XIV- DOS LIVROS

Art. 90" - O INCS manterá os livros Íiscais e contábeis e demais livros exigidos pelas legislâçÕes. [ ,
Art. 91o - Os livros poderão ser @nfeccionados em folhas soltas, digitalizadas, numeradas e arquivadas. I(
Art. 9? - Os livros estarão sobre a guarda do Diretor Administrativo-Financeiro do INCS, devendo serem vistados pelo Presidente do / ',i

Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal. t I

Art. 93" - Os livros estarão na sedê do INCS, sendo disponibilizados par.a o público em geral. V
earagrafo Único - ó int"r"..roo pàO.ra obter cópias dos livros, desde que se responsabitizê pelo ônus dessas cópia., por", ,., Z1
direito a sua retirâda dos livros do INCS. l\ | W\ l\ v/
cApíTULo xv- DAS DrsposrÇôEs GERA. \ \), ffif
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Art. 94o - Os dssociados náo Íespondem solidariamente nem subsidiariamente pelas obrigações do

Art. 950 - Os cargos dos Conselhos de Administração e Fiscal não são remunerados, seja a que titulo for sendo expÍessamente vedado
por parte de seus membros, o Íscebimenlo dê qualquer rêsultado econômico, gratificação, bonmcação ou vantagens, pelos cargos
exêrcidos junto o l CS.

Patágrafo Primeiro - É proibida a distribuiçâo dê bens ou parcelas do patrimônio liqúido em qualquer hipótese, inclusive em razão de
desligamento, retirada ou falecimenh de Associados ou membms do ll{CS.
Parágrafo Segundo - Aos Conselheiros, Dirêtores ou qualqueÍ outro dirigente, é vedado exercer cargo de cheÍia ou funçâo dê confiança
no Sistema Unico de Saúde - SUS.
PâÍágrafo Tsícsiro - Os membros dos Conselhos dê Administíaçao e Fiscal, bem crmo da DiretoÍia e SecretaÍia Executiva, não podeÍão

ser parentes consanguíneos ou afins âtê o terc€iro (3') grau do: Presidente e Vico Presidentê da República, Ministros, Senadores,
Deputados Fêderais, GoveÍnadores, Vic€ Governadores, Secretários de Estado, Deputados Estaduais, Prefeitos, Vicê Prefeitos,
VereadoÍes, Secretáíos Muniopais, Consslheiros do TÍibunalde Contas do Estado e das demais Agências Reguladoras.
Parágrafo Quarto - Os membros eleitos ou indicados para compor os Conselhos AdministÍativo e Fiscal, bem como da Diretoria e
Secretaria Exêcutiva, náo poderâo ser servidores públicos detentores de cargo de provimento em comissâo ou função comissionadas ou
gratificada, no âmbito do poder público Municipal, Estadual, Federal ou do Disfito Federal.

Art. 96o - O exercício financeiro e fiscal do INCS mincidirá com o ano civil.

Art. 97o - Para extinção do INCS, o processo consiste em:

| - Convocaçâo de uma AGE - Assêmbleia GeÍal Exúaordinária especialmente pam extinção, com antecedência mínima de Nnta (30)

dias corridos, pela imprênsa local.
ll- DelibeÍação por 2/3 (dois terçoslde seus membros,
lll - Sendo resolúda a extinção, o patrimônio ê os bens, satisÍeitâs as obrigações, serâo destinados a uma instituiçáo equiparada ou ao
poder público.

Parágrafo Unico - A incorporaçâo integral do patÍimônio, dos legados ou das doaÉes que lhe foram destinados, bem como os
êxcedentes financeiros decoÍrentes de suas aüüdades, em caso de extinção ou desqualificaÇao como OÍgânizaçáo Social, quando for o
caso, ao pa[imônio de ouka OÍgânização Social Qualificada no âmbito da Uniâo, dos Estados, do Distrito Fedêral ou dos Municipios, da
mêsma área de atuação, ou ao patrimônio da Uniâo, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ocorrerá na pmporçâo dos
Íecursos e bens poÍ estes alocados, conúolados nas contrs específcas para este fim.

AÍ1.98'- Em câsos de constatação de pÍoblemas de mnduta éticâ do Associado ou mau uso do nome da InstituiÉo, o Conselho de
Administração poderá propoÍ a formação dê uma Comissão de Sindiúncia, Íormado pelos Associados, como mínimo de fês (03)

membros, para análise da situação e fomecer pareceres para decisâo edminisfativa.
Parágrafo Único - A Comissão de Sindicância terá o prazo de trinta (30) dias conidos para apresêntação dos pareceíes, apôs a sua

constituiçã0.

Art. 9Y - Atendido o disposiüvo da Lei Federal no 9,637, de 15 de maio de '1.998, Leis Estaduâis e Leis Municipais da Contratante, para

qualiÍicâr como Organizaçâo Social, Ícâ regido pelo presente Estatuto Social, as seguintes normas:
I - observância dos pÍincipios da legalidade, impessoâlidade, morâlidade, publicidáde, economicidade e dâ eficiência.

ll - Adoçe de prá,licas de gestão administrativa, necessárias e suficiêntes a coibir a obtenção, de forma individual ou colêtiva, de

beneficíôs ou vantagêns pessoais, em decorÍência da participação no respectivo processo decisório,
lll - Constituição do ConsÊlho Fiscal ou órgão equivalente, dotado de compêtência para opinar sobre os Íelatórios de desempenho

financeiro e conlábil, e sobre as opoÍa@es patrimoniâis Íealizadas, emitindo parecêres para os organismos superiores do INCS.

lV - Em caso de dissoluçâo, além de atender o Art. 980 do presentê Estatuto Social, o pakimônio liquldo será transferido à outra pessoa
juÍldica qualiíicada nos teÍmos dâ Lei Fedêral, Estadual ou Municipal, que tênha os mesmos ob.ietivos sociais do INC§.
V - Nâ hipotesê do ll{CS, perder a qualificação dê Organizaçâo Social, instihrida na Lei Federal, Estadual ou Municipal, o respectivo

acervo pakimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o periodo em que p€rdurou aquela qualificaçáo, será transferido

à outía pêssoa iuridica qualificâdâ nos termos da Lei Federal, Lei Estadual ou Lêi lvunicipal, na propoÍção dos recursos e bêns por estês

alocados, mnbolados nâs contas específicas parâ este fim.
Vl - Possibilidâde de instituir remuneração paÍa os Diretores e dêmais dirigentes do INCS que atuem efetivamente na gestão execuüva

e para aqueles que a ela prestam seÍviços específicos, respejtados, em âmbos os casos os valorês praticados no mercado, na Íegião

coÍrespondente â sua áíea de atuação.

Vlll - As normas de prsstação de conta ã serem observadas pelo INCS ficam dêterminâdas no mínimo:

a - Obsêrvância dos principios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileilas de Contabilidade.

b - Dar publicidade por qualquer meio eficaz, no enceramênto do exercicio fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações

financêiras, incluídas as Certidôes Negativas ou Positivas com Efêito dê Negativa, da Certidâo Coniuntâ de Débitos da Divida Ativa da

União e FOTS.

c - Quando da Íirmaçâo do &ntrato de Gostão, serão obedecidas as instruÉes da Lêi Fedêral N" 9.637, de'15 dê maio de 1.998, e das

Leis Estaduais e/ou Municipais da Contratante, sendo contratada auditoria externa indepêndente, quando necessário, paÍa aplicaÉo dos

v
d

recursos origlnários do ContÍato de Gestâo.
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I],lCS
d - PÍestaEfu de contas de todos os recursos e bens de oígem públicâ recêbidos pelo INCS,

Parágrafo Unico do Art. 70" da ConstituiÇão FedeÍal.
e - Obrigatoriedade de publicação anual, nos têÍmos da Lei no 11.638, de 28 de dezembÍo de 2.007, no Diário Cmcial da União, ou do
Estado, ou do i/unicipio, ou dê jornal de grandê circulaçâo no êstado da sede da instituição, dos balanços dos exeÍcicios êncenados e

anleíores e demâis dêmonstraçoes contábeis, Íinanceiras e do rêlalório de execuçâo do Contrato de Gestão.

AÍ1. í00o - Denúo das atividadês do h{CS, fica pÍoibido gualquer lipo de discÍiminâçâo, seia por raça, idade, sexo, etnia ou religiâo.

Art. Í0Ío - Nas atividades do INCS, fica êxpÍessamente pÍoibida â ma0ifestaçâo poliüca partidária.

Art. 10? - O INCS aplica sua8 rendes, rêcuÍsos ê evênlual rBsultado opêracional, integralmente no territÓrio nacional e na manutênçáo

ê no desenvolvimento de seus objetivos sociais.

Art í03o - A sêssão de uma Assêmbleia, uma vez instâlada, poderá seÍ prorrogada parã outra data, sem a necessidade de nova

convocaÉo, de§d6 que aprovado pelos prssentes.

fut. í04o - Quando da vâcância nos cargos dos Conselhos de Administração e/ou Fiscal, poderá ser complementdo a nomeaÉo e

eleiÇão, devendo ser homologado na Assembleia subsequente, ou em caso de nêcessidade, na mesma Assembleia da nomeaÉo

Art. l05o- Os colaboradores do INCS serâo regidos pelas normas contidas na CLT - Consolidaçâo das Leis do Trabalho.
pârágrafo Primêho - O disciplinâmento da Íelação empregaticia com lltlcs, dar-seá por meio de um Manual dê Recursos Humanos,

quê intêgrará o Regimento lntemo e cuidará dos principios da gestâo do pessoal
parágrato Segunrio - Em caso de necessidade dê engajamento dê colaboradores da Contratante para o bom ândamento s desempenho

do Cónvênio, do Têrmo de Cooperação ou do Contralo de Gestão fiÍmado, esto será regido por Regimento prÓprio, sendo que uma

Comissão de Fiscalização do iespectivo instumento íimado deverá ser constituída, para a realizaçáo de eventual sindicância,

rêgulamentando as ativiáades e competências entrê as partes do Contrato de Gestão, do Termo de Cooperação ou do Convênio firmado.

cAplTULo )M - DAs DlsPoslçÔEs TRANSITÓRIAS E FlNAls

Art. l06p - O sistema administrativo do INGS será disciplinado através de Regulamentos, os quais disporão sobre a sua organização,

recuísos humanos e sistemas gerenciais.

Art. 107. - Os Regulamentos obêdecerão aos conceitos, diretrizes e principios de gestâo voltados para a efetividade, êficácia e eficiência

das açõês do INCÉ, deÍnindo os meios e processos execuüvos necessários ao dmprimento da missão do INCS.

Art. 108" - Os Regulamêntos serão propostos pelo DiÍetor dê OperaçÕes e aprovados pelo Conselho de AdminiskâÇão, por maioria de

seus membms.

Art. 'lGF - Os casos quê se revelâÍem omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administração'

Art, íí0" - O presente Estatuto Súcial poderá ser alterado ou refurmado total ou parcialmentê, coflÍorme decisão dâ Assêmbleia

convocada especialmente para esta finalidade.

AÍt. í í1" - Fica elêito o FoÍo da ComâÍca da Cidade Sorocaba, São Paulo, para quahuêr ação fundada neste Estatuto Social.

p.ági.Ío únúã - Éara r. Filiais ou Unidades foÍa da Comarca da Cidadê de Sorocaba, Estado de São Paulo, ficá eleito o Foro da

Comarca onde estão estabelecidas.

Art. 1 I P - Ficam revogadas todas as disposiçoes contráíâs e antêriores do presente Estatuto social.

Art. 113o - O presente Estatuto Sociâl entra em vigor nesta data, devendo ser pÍovidenciado o seu registro no compelente Cartório

Pessoas Juridicas, trâmitê lêgal nos órgãoqnlibli(os ê dêmais providências cabíveis.

Gonçalêz

Presidente do de Administraçao

fÉ,,ú-'C li:-,j.,i(]
Dr. Bruno CoÍrêa RibeiÍo

236.258 oAB/SP
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