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ASSEMBLETA GERAL oRDrNÁnn e exrmoRDtNÁRA
rxcs - lNsnruro NAcIoNAL oe crÊNcns DA sA,úDE

cNPJ 09.268.2151000í -62

EDTTAL DE CONVOCAçÃO

O Presidente do INCS - INSTITUTO NACTONAL DE ClÊNCnS DA SAÚDE, no uso das
atribuiçÕes do presente Edital de Convocação aÍixado na sede, situada à Avenida
Antônio Carlos Comitre, no 1.393, Sala 51, 50 Andar, Parque Campolim, cidade de
Sorocaba, estado de São Paulo, CEP 18047-620, convoca todos os associados para do
instauraÉo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 3'l de
maio de 2.021,às 19:00 horas, em primeira convocação, ou as 19:30 horas, com a
presença de qualquer número de associados, para deliberar sobrê as seguintes pautasb

o

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1) Renúncia do cargo de 20 Titular do Conselho Fiscal;
2) Eleição do novo 20 Titular do Conselho de Fiscal; e
3) Apreciação e aprovaçâo do Balanço Patrimonial do exercÍcio de 2020;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRN:

'1) Revisâo e Aprovação da Remuneração da Diretoria de OperaçÕes;
2) Abertura de uma nova filial no município de Sorocaba-SP;
3) Alteração e Consolidação do Estatuto Social; e
4) Outros assuntos de interesse da lnstituição.

Sorocaba-SP, 20 de maio de 2.021-

DETVOTÁ§

AV. A TONTO CARLOS COÍúÍTRE, No 1.39:i, SA|-A 5í, PQ. CA POLlli, §OROCABA - SP, CEP í8-047-620
FONE: 15 3233-1373

E.MAIL: INCS@INCS.0RG.BR
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ATA DA ASSEMBLEIA GEML oRilNÁRln e exmnonoluÁnn oo
tNcs - tNslTUTo NActoNAL DE ctÊNcAS DA sAúDE, cNpJ No 09.26a.2,titooo1-62

Ao 310 dia do mês de maio de 2021 (dois mil e vinte e um), na sede do INCS - lnstituto Nacional de Ciências da
Saúde, situada à Avenida Antônio Carlos Comitre, n0 1.393, Sala 51, 5o Andar, Parque Campolim, Cidade de
Sorocaba, Estâdo de Sâo Paulo, CEP 18047-620, foi realizada a Assembleia GeralOrdinária e Extraordinária, tendo
sido deliberado a pauta para a qual todos os Associados foram convocados pelo EDITAL DE CONVOCAÇÃO, datado
de 20 de maio de 2021. afixado na sede. As 19:30 (dezenove) horas e (trinta) minutos, em segunda convocação
verificado o número legal de pelo menos 1/3 (um terço) de Associados presentes, houve a realização da Assembleia
Geral Ordinária, orecedida da Assembleia Geral Extraordinária, sendo escolhido como presidente de ambas, o
Sr. João Gilberto Rocha Gonçalez, presidente do Conselho de Administração e para secretariar os trabalhos, o
Associado José Paulo Marciano, nosso Secretário. Composta a mesa, o Sr. Presidente declarou aberta a assembleia
geral ordinária, passando a palavra para o Secretário, solicitando ao mesmo que procedesse com a lêitura do Edital
de Convocação com as ordens do dia, que teve a seguinte pauta: 1) Renúncia do cargo de 20 Titular do Conselho
Fiscal; 2) Eleição do novo 2o Titular do Conselho Fiscal; 3) Apreciâção e aprovação do Balanço Patrimonial do
exercício de 2020; Dessa forma, o SecÍetáÍio da Assembleia colocou em apreciação o 10 hem da Pauta, que trata da
Renúnciâ do cârgo de 2o Titular do Conselho Fiscal, o prcsidente pediu a palavra e apresentou o pedido formal de
Íenúncia apresentado na sede da instituição pêlo Sr. Silton Luiz Gastardelli Vieira no dia 14 de maio de 2021. Já no
? ltem da Pauta, que tÍata da alteração Eleição do novo 20 Titulardo Conselho Fiscal, o presidênte novamente pediu

a palavra e reiteÍou aos presentes da renúncia do antigo conselheiro, solicitando na sequencia entre os presentes,

associados com interesse na recomposição do cargo, entÍe os presentes o Sr. Evaldo Rodrigues Filho, brasileiro,
solteiro, empresário, natural do município de Curitiba, estado do Paraná, nascido em 26 (vinte e seis) de abril de í.983
(mil novecentos e oitenta e tês), portador da cédula de identidade RG n0 7.5í5.889-0 SESP/PR, expedida em 23
(vinte e três) de julho de 2,002 (dois mil e dois), inscrito no CPF/MF sob o n0 042.232.199-01, residente e domiciliado
na Rua Nilo Cairo, n0 132, Apto 601, CentÍo, cidade de Curitiba, estado do Paraná, CEP 80060-050, candidatou-se, ç\. ,
não havendo outras candidaturas, os presentes por unanimidâde elegem o Sr. Evaldo como novo 20 Titular do V
Conselho Fiscal. Já no ltem 30 ltem da Pauta, que trata da apreciaçâo e aprovação do Balanço Patrimonial do l1 Ú

exercício social de 2020, o presidente novamente solicilou a palavra e aprcsentou o balanço patnmonial que já havia I
sido entregue para apreciação dos presentes. Apos a apresentação, os presentes aprovaram por unanimidade e t 'f
solicitaram que fosse cumpridas as obrigaçoes legais de transmissão digital do arquivo (ECD), na sequência, não ,- )
havendo nenhuma outra pauta encêrou-se a Assembleia Geral Ordinária ás 20:15 (vinte) horas e (quinze) minutos, t ,
dando inicio a leitura da pauta da Assembleia Geral Extraordinária que trata dos seguintes têmas: 1) Revisâo ê /
Aprovação da Rêmuneração da Diretoria de Operações; 2) Abertura de uma nova Íilial no municipio de Sorocaba-SP; t,

3) Alteraçao e Consolidação do Estatuto Social; 4) Outtos Assuntos da lnstituição, na sequencia o Secretário da
Assembleia colocou em aprecíaçáo o íe ltem da Pauta, que trata da revisão da remuneração da Diretoria de
Operações, o presidente novamente pediu a palavra e esclareceu a necêssidade da equiparaçâo da remuneraçáo
desta diretoria com as demais, alterando o teto máximo de Íemunemção desta diretoria o valor mensal de R$
13.379,31 (keze mil trezentos e setenta e nove reais ê trinta e um centavo), passando a vigorar a partir de julho de
2021. Já no ltem20 ltem da Pauta, que tratâ da abertura de uma nova ílial no município de Sorocaba-SP, o presidente

apresenta a abêrtura de uma nova filial, pâra o departâmento inütulado como CIL - Centro de lnteligência e Logística,
no endereço, Avenida Antônio Carlos Comitre, no'1.393, Sala 55,50Andar, Pq Campolim, Sorocaba-SP, CEP 18047-
620. Já no ltem f ltem da Pauta, sendo ela a Alteraçáo e Consolidaçâo do Estatuto Social, cuja minuta já havia sido
previamente distribuída aos Associados. Assim, submetida a minuta aos pertinentes debales, os presentes postaram-

se de acordo com todos os termos proposlos, sendo que o novo Estatuto Social foi aprovado por unanimidade. Dessa
forma, o Estatuto Social Íoi refoÍmado e consolidado, cu.ja cópia, neste alo, anexada a esta âta, devendo ser
encaminhada a registro público para reprodu@ de seus efeitos legais. Finalmente no 4o ltem da Pauta que üata dos
demais assuntos de inleresse, o Secfetário solicitou a palavra e inÍormou aos presentes que na data de hoje (31 de
maio de 2021) antes da realização desta assembleia o Sr. RafaelAparecido de Souza Sales, nosso até entáo Diretor
de Controladoria, apresentou ao prêsidente desta instituiçâo sua carta de renúncia, o presidente requereu a palavra

AV.Ar{ToNrocARLosc0 rRE,lfl.3e3.sAr-A51.PQ.GA PoLm.soRocABA-sp,Ellrll8li.lí8 ,*^.
É.ilÀL: lilCS@lllCS.ORG.BR 4I' '
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e o agradeceu pelos excelentes serviços prestados a esta instituição e desejou ainda seus mais sinceros volos de
sucesso, os presentes reiteraram o agradecimento e os votos, ato mntinuo o presidente êsclareceu aos presentes
que não seria possível eleger nesta assembleia um substituto ou ainda a exclusáo desta diretoria, permanecendo em
vacância o posto dê Diretor de Controladoria, o Sr. RaÍael Aparecido de Souza Sales requereu a palavra e agradeceu
a todos os presêntes pelos 6 anos e 5 meses de tÍabalho realizados em estÍeita parceria com os associados,
conselheiros, dirigentês e colaboradores desta instituição. Náo havendo mais nada a tratar, o presidente encena as
21:45 (vinte e p (quarenta e cinco) minutos, a assemblêia.

LISTA DE ASSOCIADOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL ORDNÁRUq E EXTRAORDNÁRA
(3í DE MAlo DE 202í)

Y
Y

TÍtulo

Sr. José Paulo Marciano

Regina Souza de Almeidâ - RG no 17.007.ô49-0 Paulo Marciano -RG n0 14.933.380-8

Miguel Cqlial Jardini - RG no 44n'14.054.215-2

Mari SaÀos - RG no 43

. RG no 7.515.889-0- RG no 46.141.1891

Sales - RG no 47.726.226-0Kelly Borges de Andrade - 46.
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INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCNS DA SAÚDE
GNPJ No 09.268.2í510001.62
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2í. ALTERAçÃo E coNsolrDAÇÃo 0o esraruro soclAl Do
INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCAS DA SAÚDE

CNPJ N0 09.268.215/000í-62

Aos trinta e um dias do mês de maio dê dois mll ê vinte e um, 03 Associados do INCS - NSrITUTO NACIONAL DE C|ÊNCAS
DA §AÚDE, reuniram-se em Assembleia GeIal OrdináÍia e Extraordinária para referendar sobre as alteraçôês e consolldação do
Estatuto Social, quê apos posto êm votaçâo e apÍovâdo por unânimidadê, passa ter a BeguiDb redáção:

CAPÍTULo I - DA DENoMINAçÃo, DURAçÂo, FINALIDADES soc|Ats, NATUREZA, SEDE E FORo

AÉ. 10- O INCS- INSTITUTO N/qCrcNAL DE C|ÊNCAS DA SAÚDE é uma associaçâo, sem fins econômicos e/ou lucrativos, de direib
privado, com autonomia administatúa e Íinanceira, constituída em 1211112007, registrada no CNPJ sob o n" 09.268.2í5/0001-62,
rêgendGsê pelo presênte Estatuto Sociâl e pêla legislaçáo que lhe tor aplicável.

Art. ? - O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CÉNC|AS DA SAÚDE para sua identiflcação, poderá adotar a logomarca e ser

dênominado simplesmente de ll,lcs.

Art 30 - O prazo de duraÉo do INCS é indeterminado.

Aú 40 - As finalidades sociais do INCS consistem em:

| - Admlnishar e manter hospitais, clinicas ambulatoriais e pronto socono.
ll - Golaborar com o poder público no examê ê êncaminhamento de atos noÍmativos de qualquer especiê, relativos aos objêtivos
sociais estatutários e seÍviços coÍrelatos, bem como @laborar com a mncepção, a implementaÉo e a implantação de pollticas públicas

na área de saúde e de assistência social.
lll- Colaborar pelos meios adequados, no Brâsile no exterior, clm as institui@es públicas e privadas, no quêtangê ao ensino, a pequisa,

â assistência médiôa, a inÍormáüca, a técnica administíátiva ou cientiíica, por meio de convênios, visando pÍeferencialmente à prevençâo

e detê6!ão prêcoce dê agravos à saúde humana.

lV - Contratar mão de obra complementrÍ de poÍtadorcs de necêssidades especiais"

V - Coordenar e integrar diÍercntes compelências ênfe os sêus associados para atendimento a pro.ietos que tenham por exigência básica
a introdução de inovaçâo sejam tecnológicas, selam metodologicas, assegurando prazos firmados e padrões dê qualidadê.

Vl - Dêsênvolver programas de parcerias públicas e privadas.

Vll - Desênvolver atividades de atendimento e gestão de ambulatórios em todas as especialidadês mé{icas.

Vlll - Desenvolver âtividades dê atendimento e gestão em pronto socorío e pronto atendimento, com assistência 24 horas, com leitos de

observaçáo.
lX - Desenvolver aüvidades de atêndimento e gestâo em uni'Cades hospitalarês de baixa, média e alta compleÍdade.

X - Desenvolver programas de saúde da família.

X - Dêsenvolvêr programas dê saúdê da terceira idade e da comunidade.

Xll - Desenvolver progÍâmas de saúde dos trabalhadores e seus dependentes.

Xlll- Desenvo,veí campanhas de prêvenção e sistema de promoçáo da saúdê.

XIV - Desenvolver programas dê treinamênto, afualização profissional e capacitação junto aos profissionais de saúde e assistência social.

XV - Desenvolver sistemas diagnósticos e soluçôes para hospitais, alám de feramentas de gestão para saúde.

XVI - Desenvolvêr programas d-e apoio aos pússionais do setor de saúde. \
XVll - Desenvolver programas em parcêria, êstágios e pesquisas com Íaculdadês, universidades, escolas técnicas e profissionalizantes. \ ltr

Xvlll - Desenvolver atividades educativas para a comunidade. \ \^
XIX - Dêsenvolver novos modelos expedmentais 0âo lucratjvos de produção, emprego ê crédito, estudos, coordenaçâo, execuçã0, \fl
fomento e apoio de açôês de inovação e desenvolvimento ciêntifico e tecnológico, de gestáo, dê kansÍeÉncia dê tecnologia e de

promoção dê capitâl humano, através de atividâdês de eduôação e treinamento apropriados de natureza técnica, cultural, em tecnologia a\ -'
da jnformação, êspecialmênte na área de saúde e serviços correlatos, visando o desenvolvimento sócio econômicú brasileiÍo. n(f
XX- Desenvolverprogramas e produtos de assistência à saúde. W .

Iül - Desenvolvêr estudos, pêsquisas, campanhas e projetos na área da saúde bucal. u /
XXll '. Desenvolver açÕes dê êducação continuada e pesquisa voltadas ao desênvolvimento econômico e social, cursos lecnólogos, / I _--
ensino fundamêntal, médio ê ensino superior, cursos proÍissionalizantes. V!'
)«lll - Desenvolver programas de capacitaçáo de mão de obra para o dêsenvolvimêntô econômico e sociâlcom ênfase a geraÇão de lli,
emprego e renda. \1.
XxlV- Elaborar, editar e distribuir materiais informativos, técnicos e cientíÍicos na árêe dâ saúde. d,\

2n
AV.ANToNTOCARLOScOMITRE, N"1.3e3, sALAsl, PQ. CAMPoLIM,ro*o.or^-rgip:irrrt3l1-:Íl h
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/üV - Esiimuiar trabalhos de pesguisa, ensjno e assistência, por meio de apoio material e de remuneração condigna àqueies que se
propôem a tais fins.

XXVI - Executar outros serviços correlatos na área da saúde, com ênÍase no programa de volunlário, com o objetivo de prop,cjar a pessoa
carente e sem recursos, o apoio psicossocial e material para superar ou reduzir as deficíências, o sofrimento e falta de inÍormaçâo do
paciente e da sua íamÍlia.

)«Vll - Executar programas de compensação e neutralização ambienial.
)(XVIll - Frrmar Convênios e Conkatos de Gestâo com sêtor público.

XXIX - Gerir postos de assistência médica com e sem intêmaçâ0.
X/ü - Gerir postos de saúde pública.

XXXI - Gerir programas de bolsas de estudo e de pesquisa na área de Sáúde.

XXXII - lncentivar e desenvolver êstudos, pesquisas, programas e projelos nas seguintes áreas: sâúde, sociais, econômicas, tecnologia
e educaÇão.

XXXill - lntegrar com programas ollciais com o setor govemamental.
XXXIV - lntegrar e promover atividades de saúde com universidades, Íaculdades e escolas iécnicas e cursos proÍissionalizantes como
estágios e aperfeiçoamentos.
XXXV - [,4ontar sisiemas de bolsa ou centro de terceirização de trabalho de multiatividade consorciada.
/üXVl - organizar e promover sistemas de assistência à saúde complementar.
/0«VlI - 0rganizar e promover servlços de assistência social e saúde.
XXXV1ll * Organizâr e promover treinamentos, palestras, seminários, congressos e cursos especiais.
XXXIX - QrganizâI e promover programas de bolsa de estudo, projetos de êstudos, pêsquisas e extensão na área de saúdê e assistência
social.
XL - Organizar e prcmover progmma de primeirô emprego e estágio.
XLI - Organizar e promover sistemas de apoio às demais instituiÇÕes de assistênciâ social.
XLll - PÍomoveÍ atividades Íianlrópicas com desenvolvimento de assistência social, orientaçâo e cursos de capaciiação em saúde.
XLlll - Promover integÍaçáo de ações com setor govemamental e iniciativa privada.

XLIV - Proflover em unidades de saúde ou unidades móveis, programas ds assistência médica, coletas de exames, com o apoio de
voluntários e agentes comunitários de saúde em suas âÍeas de influência.
XLV - Promover a saúde e a cidadania de pessoas carenies, de recursos ou portadoras de deficiências física, mental, ocular, auditiva
ou múltípla, aúavés da mêlhoria da acessibilidade e acolhimento nas unidades assistenciais sob sua gestão, por meio do esp0rte. da
informaçáo, de doações. de bolsas de estudos, de apoio material ou por ouiros meios e ações coírêlâias, para atender às suas
necessidades e caÍências, especialmente a suâ reabilitação fisica ê mental.
XLVI - Promover a sêgurança âlimentar e nutricional.
XLVII - Promover a medicina prevenliva

XLVIII - Promover o voluntariado.

XLIX - Promover a capacitaçâo e treinamento de recursos humanos na área de saúde.
L - Promover estágios para profissionais de saúde, assistência social e educação.
Ll - Promover estági0 com alunos de cursos técnicos proÍissionalizantes e de cursos de graduaçãc.

Lll - Promover e diíundir têcnoi0gias sociais aplicadas nas diversas áreas allns, obiida através de permanente intercâmbio com ouiros
centros no Brasil e no exterior.

Llll - Promover o rêpasse das tecnologias absorvidas eiou desenvolvidas, b€m como a capacitação do pessoaltécnico desenvolvido.
LIV - As atividades de ateÍrdimento à saúdê d0 INCS, serão êm forma de gratuidade, conforme a legislaçâo vigente.
LV - 0 INCS poderá também criar unidadês de prestaÇão de seruiços para a execuÇão de atividades visando sua sustentabilidade,
utilizando todos os meios lícitos, aplicando seu resultado op€racional integralmente no desenvoivimento dos objetivos sociais do INCS.

Art. 50 - A área de atúação do INCS será em qualquer pa(e do lenitório nacional com êscritório dê rêpresentação, Íiliais e postos dê

serviç0.
Parágrafo Unico - As filiais legalmente constituídas poderão íirmar contrâtos de prestação de serviços, Contratos de Gestão, Convênios,
Termosde Compromisso, Têrmos de Cooperaçáo e outros instíumentos, pâra o bom andamenio e desempenho de seus obletivos sociais.

Art. 6" - A flm de cumprir suas finalidades, o INCS poderá organizar-se em unidades independentes de trabalho denominadas

depadâmêntos ou filiais, com autonomia administrativa ê finânceira, regidos pelo Regimento lntêrno e normâs operacionais especiÍicas.

Art. 7o - Pâra consecução dos seus objetivos sociâis, o INCS poderá Íirmar convênios e contratos, inclusÍve de Contratos de Gestão,
Íermos de Compromisso, Termos de Cooperação e outros instrumenios, para o bom andamento e desempenho de seusobjetivos sociais,

ariiculando-se pela íorrna conveniente, com órgâos ou entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras.
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Art. 8" - C INCS poderá Írmar parcerias com 0rganizaçóes dâ Sociedade Civil (OSC), Poder Púbiico, CômissÕes e Conselhos Íúunicipais,
Estaduais e Federais, assim como compor Câmaras Setoriais ou Técnicas.

Aí. 9" - O INCS poderá constítuir ou participar de outras personalidades juridjcas, sem fins econômicos, para realizaÇão de serviços
específicOs, com autonomia administraiiva e tinanceira, sendo regulâmêntadâ em normas específlcas quando da sua constituiçã0.

cAPíTuLo I - Dos AssocrADos

Art. í00 - 0 Quadrc de Associados do INCS é constituído das seguinles classificaçoes:
| - Associados Fundadores.
ll - Associadcs Efetivos.
lll - Associêdos Contribuinies.
lV - Associados Voluntários.

V - Associados Profissionais.

Art. 11o - E Associado Fundador, pessoa Íísica ou jurídica prêsente nâ Assembleia de Constiiuição, ou que venha associar no prazo
máximo de kinta (30) dias corridos após a Assembleia de Constituiçã0.

Art. 120 - E Associado Efetivo, pessoa física contribuinte que tenha participado das atividades do INCS, por prazo não lnÍerior a irês (03)

anos consecutivos, sem faltas ou sançôes administrativas, o qual será convidado a compor a cateEoria, a convitê do Presidenie do
Conselho de Admrniskaçao l

Art. í3o - É Associâdo Contribuintê, pessoa física ou juridica, que venha a solicitar sua adesão l'-
Art. 14" - E Associado Voluntário, pessoa fisica que venha a compor os serviços voluntariado pelo INCS, no desenvolvimento de suas
atividades. I

\
Art. 15" - É Associado Proíssional todos os proÍissionais e empresas de diversos setores a Íins que venha a padicipar do projeto ou i,.
programa do INCS, estando isento de pagamentos das anuidades. i

Art. 't6" - Qualquer Associado poderá participar de mais de uma categoria de associado do INCS. \
Parágrafo Unico - As questóes relativas à exigência ôu isenção, bem como, dos valores das anuidades de cada categoria de associa-
do, sãrão lixadas anualmente por ato do Consettro de Adminiitraçao. -/
CAPITULO III* DA ADMISSÀo, SUSPENSÀO, EXCLUSÃO E DEMISSÂO ,\
Art. 170- Para admissão do Associado, deverá ser preenchida uma Íicha cada$tÍal, a qual será analisada pela Conselho de Administração

e uma vez aprovada pelo Presidente do Conselho de Admjnistração, será iniormado o número de makicula e a categoria a que peirencÊ. / .

o Associado. l--
Art. 18'- O convitê para efetivar o Associado Contribuinte será em forma de avaliaÉo, sendo encaminhado pelo Conselho de í
Administração e homologado pela Assembleia Geral, ao ter cumprido o prazo de três (03) anos de Associado conÍorme tenha atendido ', ,,

o AÍt. 120 do pÍesente Eslaluto Sociai.

Ârt. 19o - Quando um Associado infringir o presente Estatuto Social ou venha a exercer atividades que comprometa a ética, moral ou
aspecto financêiro do INCS, o mesmo será passivel de sançôes da seguinte íorma \ (

| - Advertência poí escÍito. t ''
ll- Suspênsão dos seus direitos portempo determinado. \ \
lll- Exclusão d0 Quadro de Associados. i:,,

Art. 20" - A advertência por escrito, será elaborada pelo Conselho de Administração, com aviso de Íeoebimento inÍormando o motivo

Art. 210 - Ocorrendo à repetição do fato, o Associado será suspenso dos seus direitos por um prazo não superior a cento e cinquenta
(150) dias coÍidos, pelo Conselho de Adminiskação. com exposição de motivos, l I,
Art. 22ô - Perdurando o {ato, ou que venha o Associado a cometer mais lranstornos, no prazo de noventa (90) dias corridos, ."ra l\f\
conduzido pelo Conselho de Administração, pauta junto à AGE - Assembleia Gerai Exiraordinána, sugerindo a sua exclusão do mesmo, .
do Quadro de Assocrados. , l,

Art. 230 - Quando do encaminhamento do Associado para sua exclusão, o mesmo ierá o amplo direito a defesa :/_+- '
Art. 24" - O Associado excluido poderá retomar ao Quadro de Associados após três (03) anos de aÍastamento. r

Art. 25" - Quando o Associado excluido estiver lotado em prqetos, programas e/ou depariamenios, os seus direilos de participaçào ,
serão mantidos, até que cessem tais projetos, programas ê/ou departamentos, ou ainda, por soliciiaçâo do próprio Associado excluido. ' - \,.
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Art. 26" - Para demissão espontânea do Associado, basta este encaminhar a solicitação do seu afastamento temporáric 0u definitivo
através de uma correspondência, dirigida à presidência do Conselho de Administraçâo.

Art. 27Ô- O Associado que tenha solicitado sua demissão espontaneamente, não poderá solicitar o seu retomo ao Quadro de Associados,
sem prévia aprovação do Conselho de Administrâçâo.

cÂPíTULo Iv - DoS DÍREIToS Ê DEVERES Do ASSocIADo

Art. 280 - São direitos dos Associados:
I- Freqrrentar a sede do INCS.
ll - Usufruir os serviços oferecidos pelo INCS.
lll - Participar Cas Assembleias e votar.
lV - ManiÍestar sobre os atos e decisôes e atividades do INCS
V - Aos Associados Efelivos candidata.r-s8 ê serem votados em cargos êleiivos.

Art. 29" - São deveres dos Associados:
I - Acatar as decisões das Assernblelas.
ll - Atende. os oblettvos sociêis õo INCS.
lll - Zelar pelo nome do INCS.
lV - Participar das atividades do INCS
V - Contribuir na apresentação de propostas para o desenvolvimento do INCS.
Vi - Mânter em dia as suas conkibuições

Art. 300 - Os Associados Efetivos poderão pleitear cargos e!êlivos, Cesde que estejam em pleno gozo de seus direitos.

Art. 31"- Os Associados poderão formar gÍupos de trâbalho independênte da êstrutura administrativa, para desenvoiver atividades comci
I - ServiÇos de voluntariado.
Ill - Grupos de estudos ê pesquisas

lV - Demais atividades de inieresse dos Associados.

Art. 32" - Para a realiração das atividades acima propostas, os interessados deverão comunicar e obtêr autorização do Conselho de
Adminiskação e da Diretoíâ Executiva do INCS.

cepítur-o v- pl lDMtNtsrRAçÂo

Art, 33o- 0 INCS e composto dos seguintes órgãos pâra a sua administração:
i - Assembleias Gerais.
ll - Conselho de Administração.

lll - Direloria Executiva.

lV - Conselho Fiscal.
V - Departamentos.
Vl * Sec.etaria ExecuUva.

cAPiTULo vr- DÂs ASSEMBLÉ|AS

Art. 34o- As Assembleias Gerais poderão ser Ordinárias ou Extraordinárias, sendo órgão supremo de decisão

Art" 35" - A AGO - Assêmbleia Geral Ordinária ccorrerá seis (06) vezês em cada ano.

Art. 36"- Compete à AGo:
| - Aprovar Plânos, Proleios ou PÍogÍamas de Trabalho.
ll - Aprovar bâlanço e prestação dê contas peÍiódica e anuêI.
lll - Eleger os membros dos Conselhos de AdminiskaÇão e Fiscal.
lV - Eleger os mêmbros da Direioria Executivâ.
V - Destituir administradores.
Vl - Escolher, designar e dispensar os membros dos Conselhos de Administraçào e Fiscal
Vll - Escolher, nomear e dispensal os membros da DiÍetoÍia Executiva.

Art. 37o- Çompete à AGE - Assembleia Geral Extraordinárial
I - Discutir assuntos referentes a bens e patÍimônios.

ll - Dissoluçâo do INCS.
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lll - Alterar ou consolidar 0 presentê Estatuto Sôcial.
lV - lndicar interinamente em casos de vacân6ia os membros do Conselho de AdministraÇáo e Fiscal.
V - Demais assuntos de relevância.

Art. 38o- A AGE poderá Íeunir-se quantas vezes Íorêm necessárias, sempre que o assunto for de interesse do INCS,

Art. 39ô - A convocação das Assembleias Gerais poderá ser realizada da segu,nle formal
l- Por publicaçâo na imprensa local, com antecedência mínima de três (03) dias coÍridos.
ll - Ou por meio dê circular entre os associados com antecêdência mínima de cinco (05)dias corridos.
iil - 0u por fixação do Edital de Çonvocação no quadro de aviso da Secretaria Executiva da sede, com antecedência minima de dez (10)
ciiâs coridos.

Art. 40" - As deliberaçôes das Assembleias poderâo ser da seguinte Íorma:
I - Na primeira convocação com minimo da metade dos Associados em pleno gozo dos seus direitos.
l, - A segunda convocação meia hora depôis, coÍn qualquer número de Associados.

AÉ. 41o- A deliberaçâo da pauta dâ Assembleia será em forma de votação, sendo que a decisâo seÉ por maioria dos votos dos presentes

em p,eno gozo dos seus direitos.
Parágrafo Único - Para as deliberaçôes a que se referem o lnciso lll e lV do Aú. 36" e inciso lll doAd.37", é exigido o voto concorde
por maioria dê seus membros presentes à Assembleia especilicamente convocada para esse flrn, não podêndo ela delibêrar em primerra

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

AÉ. 42o- O Editalde Convocação das Assembleias deverá conter:
l- Data da Assembleia.

ll - Horário da Á.ssembleia.

lil- Local com endereÇo compleio.
iV - Pauta da Assembleia.
V - C número de Associados, para efeito de quórum.

Art. 430 - As decisõês das Assembleias Parciais terão valor somenie como referêndo do grupo de kabalho dos Conselhos, da Diretoria
Executiva ou do Departamentô êm questão, não sendo válida como Assembleia Gêraldo INCS
ParágraÍo Unico - Assembleia Parcial é aquela que traia de deliberações de um determinado Departamento do INCS ou de um grupo

de trabalh0 espêciíico pertêncênte a um Plano, Prolêto ou Programa de Trabalho.

Art. 440 - As Assemblêias poderão ser convocâdas pelos;

| - Conselho de Administração.

ll- Conseiho Fiscal.
lli - Diretoria Execuiiva.

lV - Pelos DepaÍtamentos.
V - Secretaria Executiva.

Vl - Por um quinto ('íl5) de Associados de pleno gozo dos sêus diÍeitos. ,-.,
Art. 45o - Quando da votaçâo de uma pauta em Assêmbleiâ, todos os Associados de plêno gozo dos seus dirêitos, poderão participar. , \ - í
Parágrafo Único - Quando da Íealização da Assembleia, estará disponivel uma listagem de Associâdos com direito de voto. \ \ .

Art. 460 - As Assêmbleias sâo abeÍtas a parucipação do público em geÍal, sem restri@es, inclusive com direito de manifesto, sem direito \\\(í Âavoto. " 
U

CAPÍTULo VII - Do coNsELHo DE ADMINISTRÂçÃo N
[\À

Artigo 47o - Consêlho dê Administração é o órgão máximo de deliberação e é composto por até vinte e um (21) membros eleitos ou V '
índiiados, com mandato de quatro (04) anos, admitida uma reconduçã0, e podeÉ ter âs seguintes composiÉes: 

"/Parágrafo Primeiro - Comoosicáo Um í1): UL-'
I .. 2d'a 40% (vinte a quarenta por cento) Oe membros natos representantes do Poder Público, com sête (09) mêmbros. qfr
ll - 20 a 3070 (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociêdade civil do Municipio, com cinco (05) t'membros. l\
lll - Até 10% (dez por cento) dê mêmbro eleito dentre os Associados do INCS, com um (01) mêmbro, para o cargo de Conselheiro Fiscal. \ I

lV - 10 a 3070 (dêz a trinta poÍ cento) de membros êleitos, integrântês do INCS, dentre pessoas de notória capacidade profissional e .-.Y-' '
rcconhêcida idonêidade moral, com cinco (05) membros, sendo três (03) para os cargos do Presidentê, SecrêtáÍio e Tesoureiro do \
Conselho de Administração e dois (02) Consêlheiros Fiscais. 
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V - Alé 10% (dêz por cento) de membro indicado ou eleito dentre os Associados Voluntários, c0m um {01) membro.
ParágraÍo Segundo - Comoosicão Dois {2):
l- 550/ {cinquenta e cinco por cento), de membros êÍejtos dentre os membros ou Associados EÍetivos, com doze (12) membros.
ll - 35% (trinta e cinco por cenlo) de membros eleiios dentre os dêmais Associados de pessoas com notória capacidade proíssional e
reconhecida idoneidade moral, com sête (07)membros.
lll -'10% (dez por cento) de membros eleitos petos êmpregados do tNCS, com dois (02) membros.
Parágrafo TeÍceiro - Composlcáo Três (3):

| - 0 a 20% (zero a vinte por cento)de membros naios rêpresentanies do Poder Público, com quatro {04) membros.
ll- 0 a 20% (zero a vinte por cento) de membros natos indicados e representantes de entidades representativas da sociedade civil, com
quako (04) membros.
lll - 40 a 60% (quarenta a sessenta por cento) de membros eleitos dentÍe os Associados do INCS, com sete (07) membros, para os
cargos de Presidente, Secrêtário e Tesoureiro do Conselho de Administração, três (03) titulares e um (0'1) suptênie do Conselho Fiscal
lV - 10 a 20% (dêz a vinte por cento) de membros êleitos, pelos dêmais integrantês do INCS, denke pessoas de notórja cãpacidade
proíissional e reconhecida idoneidade moral, com três (03) membros.
V - 10 a 20% (dez a vintê por cento)de rnembros eleitos pelos empregados do INCS, com três (03) membros.
Parágrafo Quarlo - Composicão Quatro (4):

| - Atê 559/0 (cinquentâ ê cinto por cento) de membros eleitos dentre os Associados, com alé doze (12) rnembros;
ll - Até 35% (trinta e cinto por cento) de mêmbros eleitos pelos demais integrantês do conselho, dentre pessoas de notória capacidade
proÍissional ê reconhecida ídoneidade moral, com até sete (07) membros.
li, - Até 40% (quarenta por cento) de membros natos representanles do Poder Público, com até oito (08) membros;
lV - Alé 30% (trinta por cento) de membros natos dentre os Associados do INCS, com até sete (07) membros.
V - Até 10% (dez por cênto) de membros êleitos pelos empregados do INCS, com até dois (02) membros.
Vl - Atê 100/0 (dez por cento) de membros natos eleitos ou indicados, com até dois (02) membros.
Parágrafo Quinto - 0 Presidente do Consellro de Administração. dirigente máximo do INCS, será preferencialmente o representante
escolhido dentre os Associados do INCS para presidir as Assemblelas, devendc participar das reuniôes do Conselho. com direiio a voz,
mas sem direito a voto.
Parágrafo Sexto - 0s rêpresentantes de entidadês previstos nos lncisos I ê ll do Parágrafo Primeiro destê Artigo, devem corresponder
a mâis de 50% (cinquenta por cento)do Conselho.
PaÍágrafo Sétimo - 0 primeiro mandato dê metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois (02) anôs, segundo critérios
estabelecidos no Regimenio interno do Conselho de Administração
Paíágrâfo Oitavo - Pêrderá o mandato o Conselhelro que faltar a kês (03) reuniôes ordináÍias consecutivas.
ParágÍafo Nono- Os lvlembros dos Consê,hos Administrativo e FiscalêleÍtos ou indicados, quando e se, forem mntratados para êxercer
cargos da Diretoria Executiva, devem renunciar ao assumirem funções executivas.
Parágrafo Décimo - 0 Conselho de Administraçáo deve se reunir ordinariamênte, no minimo três (03) vezes a cada ano, e,
extraordinariamente, a qualquer tempo.
Parágrafo Décimo.Primeiro - Qs Conselheiros não receberâo remuneraÇâo pelos serviços que, nesta condição, prestarem ao INCS,
ressalvada a ajuda de custo por reunlão da qual participem.

P"

\,

II
r,5
-í

Parágrafo Décimo-Sêgundo - 0s membros da Diretoria Executiva participarâo das reuniões públlcas do Conselho de
coÍn direito a voz, mas não a voto.

Art. ,í8" - Compete ao Conselho dê Administraçâo:
I - Fixar o âmbito de atuâção do INCS para consecução dos seus objetivos sociais.
ll - Aprovar propostas de Contrato de Gestâo do INCS, bem como oukos insirumentos referidos nos Art. 7" e 8" desie Estatuto Social.
lll - Aprovar propostas de orÇamentos do INCS e os programas de investimentos 'Ad Referendum" da AGO.
lV - Escolher, nomear ê dispensar os membros da Direloria Executiva.
V * Fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, respeítados os valores praticados pelo mercado, na regiâo e setor
correspondentes à sua árêa de atuação.
Vl - Aprovar e dispoÍ sobre a alterâção do Estatuto Social ê a êxtÍnçâo do INCS por maioria, no minimo de dois terços (2/3) de seus
membÍos "Ad RefeÍendum" da Assembleia Geral.
Vll - Aprovar o Regimenio lnterno do INCS, que deve dispor no mínimo sobre a estrutura, formâ de gerenciamento, os cargos e as
respectivas competências.

Vlll - Aprovâr por maioria de no mínimo dois terços (2/3) de seus membros, o Regulamento Próprio contendo os procêdimêntos que de-
vem ser adotados para a conkatâçáo dê obras, serviços, compras e alienaçÕes, e o plano de cargos e benêficios dos empregados do
rNcs
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lX - ApÍovar por maioriâ de no mínimo dois terços (2/3) dê seus membros, o Manual de Quâlidáde contendo os procedimentos que quê

Iormalizam o Sistema de Gestâo dâ Qualidade (SGQ) e documentam seu Íuncionamento de maneira clara, demonstrando como o INCS

age para garanür a qualidade de seus serviços.
X - ApÍovar e êncaminhar ao órgáo supeNisor da execução dê Contrato dê Gestâo, os rêlatórios gerenciais ê de atividades do INCS,
elaborados pela Diretoria Executiva.

Xl - Fiscalizar o cumprimento das diÍeúizes e metas definidas, aprovaÍ os demonstrativos financeiros e contâS contábeis e as contas
anuais do INCS, reconêndo ao auxílio de auditoria extema se necêssário.
Xll - Pronunciar-sê sobre os assuntos que lhe forem submetidos pelos Conselhos e Diretoria Executiva.
Xlll - PronunciaÊse sobÍe denúncia que lhe Íor encaminhada pela sociedade civil êm relação à gêstão e aos seÍviços sob a
rêsponsabilidade do INCS, âdotando as providências cabíveis.

Art. 49'- Compete ao Presidente do Consêlho dê Administração;
I - PÍesidir e dirigir os tÍabalhos do Conselho de Administração.
ll - CumpriÍ e fazer cumprir as lêis peÍtinêntes, as disposiçoes estatutádas, oufas noÍmas intemas e as decisões e delibêraÉes do
Conselho de Administração.

lll - Convocar Assembleias e reuniões conjuntas.
lV - Responder ativa e pessivamente, judicial e extrajudicialmentê pela gestão e/ou adminiskação do INCS.
V - Anuir e ássinar o balanço anual ê os balancêtês, realizados pelo setor de contabilidade do INCS.
Vl - Ter o voto de qualidade nas deliberaçtes colêtivas, em câso de êmpate.
VII - AnuiÍ e firmar Pro,etos, Planos de Trabalho e Planos OÍçamôntáÍios.
Vlll - lsoladamente Constituir, AÍterar e EncenaÍ Filiais:
lX - lsoladamente Alterar o endereço dâ Matriz;
X - lsoladamente nomear ê constifuir procurâdores para quaisquerfins, devendo, todavia, constar do instrumento de mandato, os podêrês

conÍeridos ê seu prazo de vigêncja, que nuncâ será superior a doze (12) mesês, ficando excluidos desta vigência os poderes outorgados
com finâlidade judicial. Poderão ser nomeados procuradorês, tânto Dketores, quanto algum dos Associados, êmpregados, bem como
terceiÍos ou estranhos ao INCS.
ParágraÍo Único - O Pre§dente do Conselho de Administração sêrá o rêsponsávêl perantê o CNPJ junto à receita Federal do Brasil.

AÍt 5e - Compete ao TesouÍeiro do Conselho dê Administração:

| - Anecadar contribuiçôes dos associados, rendas, auxílios e donativos parâ as atividades sociais do INCS.
ll - Pagar as contas autorizadas pelo Presidentê do Conselho de Administração rêlativas as atividades sociêis do INCS.
lll - Cumprir e fazer cumprk as leis pertinentes, as disposiÉes estatutáÍias, oukas normas intemas e as decisõês e dêlibêraçÕês do
Conselho de Administmçâo.
lV - RepÍesentar o Presidente do Conselho de Adminiskaçâo na sua ausência.

Aú. 5íô- Compete ao Secretário do Conselho de AdministraÉo:
| - Secretariar as ReuniÕes do Conselho de Administra$ão e de Assembleiâs Gerais e redigir as atas.
ll - Publicar todas as notíciâs das atividades sociais do INCS.
lll- AÍquivâr documentos e corÍespondências sociâis do INCS.

IV- Manter sobrê sua guarda os livros e atas do INCS.

CAPfÍULO VIII - DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 529- A Dirêtoria Executiva é Órgão Executivo do INCS e será composta por:

| - 01 (um) Diretor dê operações.
ll - 01 (um) Diretor Administratrvo-Financeiro.

lll - 0'l (um) Diretor de Controladoria.
lV - 0'1 (um) Diretor Tecnico.

Parágrafo Primeiro - A DiretoÍia Executiva será nomeada e empossada.

Parágrafo Segundo - 0s membros da Diretoria Executiva serão selecionados dentre os Associados Efetivos, sendo proíissionais com

habilidades comprovadas em uma das seguintes árêasr tecnológicas, administração em finanças, administração hospitalar, gestão de

saúde, educação ou gerencial.

Parágrafo Terceiro - A DiretoÍia Executiva terá suas atribuiÉes, competências e deveres, deÍinidos em Regimênto lntemo.

Parágrafo Quarto - Os Diretores da Diretoriâ Executiva apÍesentarâo suas declarações de bens antês de suas indicaçoês.

PaÍágrafo Quinto - Os DiÍetores da Diretoria Exêcutiva, nas suas ausências, faltas ou impedimentos, serão substituídos uns pelos outros

ou em úlüma instância, pelo Presidente do Conselho de AdministÍaçâo, ou ainda, poÍ outro Conselheiro indicâdo pelo Presidente do

Conselho de Administmçã0,

I
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ParágraÍo Sexto - Para â administÍaÉo e operação das unidades ou estabelecimentos Íiliais de negócios do INCS, serão inCicados
Diretores ou Gerentes peÍtencentes à área exêcutiva, necessários a sua forma de atuação, devidamente com as suas atribujçôes
conÍorme os Art. 52, 53'e 540, podendo-se em cada estabelecimento íiial, ser constituída uma Secretaria Execuiiva, caso seja
necessário.

Paíágrafo Sétimo - Todos os membros da Direloria Êxecutiva serão remunerados, em Íunçâo dê suas atividades exêcutivâs, de acoÍdo

com o praticaoo no mercado de trabalho

Art- 53o - Compete a Diretoria Executiva do INCS:

I - Representar o INCS n0s seus atos administrativos, Íinanceiros e operacionais.

ll - Constituir, consorciar, uniÍicar e dissolver departamêntos.

lll - ContÍatar e demitir funcionários.

lV - Monlar o Planejamento Esiratégico, Planos, Pmjetos e Programas dê Trabalho.

V - Adrninisirar exêcuiivamente o INC§.

Art. 54" - Conpete a0 Diretor de 0peraÇôes.
I - Gerir opêracionalmente o INCS.

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

lll - Abrir e movimeniar contas bâncárias isoladamente.

iV - Compromissar e assinar fianças e demais documentos bancáríos isoladamenie.

V - Convocar Assemblêias e reuniões conjunias
Vl- Elaborar em conjunto côm a Diretoria Executiva, Projetos, Planos de Trabalho e Planos orçamentários.

Vll - Anuir Projetos, Plânos de Trabalho e Planos orçamentários
VIll - Assinar documentos, recebimentos e autorizaçôes isoladamente. i
Parágrafo Único - O DirêtoÍ de Operações poderá jsoladamente nomear e constituir procuÍadorês para quaisquer fins, devendo todavla I ,
constar do instrumento de mandato, os poderes conferidos e seu prazo de vigência, quê nunca será superior a dozê ('12) meses, ficando ./
excluídos dêsta vigência os poderês outorgados com Íinalidade judicial. Podêrão ser nomeados procuradores, tanto algum dos

Associados, como terceiros, empregados ou estranhos ao ltlcs. 
: /

Art. 55" - Compete ao Diretor Administraiivo-Financêiro do INCS: /',
I - Admrniskar, controlar e gêrir o INCS em conjuntc com a Direioria Executiva. '' )
il - Abrir e movimentar contas bancárias em conjunto com o Diretor de opeÍaçóes.

lll-- Responder pelos seus atos na adminiskação do INCS. r'. ,

lV - Orqanizar, planelar e orientar ô uso dos recursos Íinanceiros, físicos, iecnológicos e humanos. buscando soluÇões para todos os ./ )

;.pos oe oroblemas adnrn,slratrvos /.-
V - Anurr Projetos, Planos de Trabalho e Planos OrÇamentários no que tange a áreâ financelÍa.

Vl - Convocar Assembleias e rêuniões conjuntas.

Vll - Assinar documentos, recebimentos e autorizaçôes isoladamente, no âmbito dê sua competência. r \ '-\
Art 5ôo - Compete ao Diretor de Controladoriâ do INCS: ' \ ,
I - ContÍolar o INCS êm conjunto com a Diretoriâ Executiva. , ', L _.--'
ll - Responder pelos seus atos no ámbito de sua competência no INCS. - 

/
lll - Planejar. coordenar, diligrr 3 conuoiadOria ôas atividades de cu(c. irédi0 e onço prazo nas áreas dê operaÇão. adminlsu'âção e

lr êrcJ; do INCS. À
iV - Convôcar Assembleias e reuniôes coniuntas. {i\ /\
V - Assinar documêntos, recebimentos e autorizaÇões isoladamento, no âmbito de sua competência. .' ,/ /
Art. 57o - Compeie ao Diretor Íêcnico do INCS: ii , I

| .. Reâlizar a gestão técnica do INCS com o apoio da Diretoria Executiva. #- t
ll - Responder pelos seus atos no ámbilo de sua competência no INCS.

Ili - Pianelai. ccordenaf. dirigir e controlar as atividades iécnicas do INCS \

IV - Zêlar pelo cúmprimenio das disposiçôes legais, regulamentos normas técnicas vigentes. garantindo condições dignas de trabalho. ,

V - Assinar documentos, recebimêntos e autorizaÇôes no âmbito de sua compêtência. ii
CAPÍTULo IX - DO CONSELHo FTSCAL 

!

Art. 58" - O Çonselho Fiscal é órgão máximo de íiscalizaÉo dos alos administrativos e íinancêiros, sêndo composto por no m lnlmo lrés ti
(03) membros iitulares e um (01) suplênte, eleitos entre os Associâdos Efetivos, com mandato de quatro (04) anos, com diÍêito a !'eeleiçào 

I
Art. 59" - Compete ao Conselho Fiscal: ' 

j
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I - Fiscalizar os balancetes e balanços anuais.
ll - l\,lanifestar sobre aliênação e venda de bens e pâtrimônios.

lll - Convocar reunioes, com a totalidade dos membros às Assembleias.
lV - ManiÍestâr sobre conduta dos Associados,
V - Mânifestar sobre Planos, Projêtos e Programas de Trabalho.
Vl - ManiÍestar parecer de aprovações de propostas, contratos e pÍesta@ de contas.

Art. 6e - Aos ütulaÍes do Conselho Fiscal, compete:
| - Presidir reuniÕes.

ll - Assinar documentos relativos aos pareceres do Conselho Fiscal,
lll - Representar o Conselho Fiscâl pêrante o Conselho dê Adminisfaçâo,

Aí. 6í"-Ao suplentê do Conselho Fiscal compete:
I - Subsütuir os titulares em suas íaltas e impedimentos.
ll - SecÍetaÍiar as rêuniôes.
lll - Manteí sobre sua guarda os livros e documêntos relativos ao Conselho Fiscal.

AÍ. 62o- No caso de ausência ou Íalta de membros do Conselho Fiscal, o Conselho de Adminisiraçâo poderá nomear os membros e os
mesmos deverão ser homologados na Assemblêia subsequentê, ou em caso de necessidade, na mesma Assembleia da nomeaçâo.

Art. ô30 - O Conselho Fiscal poderá mnkatar serviços de terceiros para realizar auditorias e Íornecer Íelatórios de avaliaçao dos diversos
Planos, Proletos e PíogÍamas de Trabalho.

CAPíTULo x - Dos DEPARTAMENToS

Art. 64ô- A constituição, dissolução ou Íusâo de Departamêntos é dê competência da Diretoria Executiva e sêrâo propostos baseados
nos procedimentos e protocolos dos Planos, Projetos e Programas dê Trabalho, ocupando o status de interface desses Planos, Projetos
e ProgÍamas de Trabalho.

Aít. ô5o - Os Departamentos poderão montar sua estrutura administrativa, conforme a necessidade e o supoíe da capacidade fnanceiÍa
dos Planos, PÍojêtos e Programas de Trabalho do(s) qual(is) são a interÍace.

AÉ.660- Cada Departamento deverá apresentar ânualmênte seu Plano de Trabalho, submetendo-se à aprovaçâo da Diretoria Executiva.
Pârágrafo Unico - Quando da alteração do Plano de Trâbalho do Dêpartamento em questão, o mesmo dêverá seÍ comunicado
imediatamente à Dirêtoria Executiva, sob pena de sansão administrativa.

AÉ. 670 - Cada DepaÍtamento deverá indicar dois (02) membros, sendo um Coordenador e outro Adjunto, para condução dos trabalhos,
sendo os mesmos, representantes do DepaÍtamento peíante a DiretoÍia Executiva.

AÉ. 680 - 0 Departamento dêverá remuneÍar seus dirigentes e participantes, conformê prêviamênte definido no Plâno Orçamentário do
seu Plano de Trabalho.

Art. 69" - Os DepaÍtamentôs têm seus Regimentos lntemos e normas de trabalhos, os quais devêrâo ser aprovados pela Diretori
Executiva.

AÉ. 70o - Cada Departamento tem autonomia administrativa e financeiÍa, obedecendo ao prêsentê Estatuto Socialê as normas do próprio

Regimenlo do Departamento,

AÍt, 71" - Os Departamêntos deverão reunir pêriodicamênte com a Dirctoria Executiva ê/ou com Conselho dê Administraçâo, para

avaliação dos Planos, Projetos e Programas de Trabalho.

CÂPíTULO XI - DA SECRETARIA EXECUTIVA

Aú 7? - A esbufura administrativa e o organograma da SecÍehÍia ExeclÍiva serão dimen§onados conÍoÍÍne o volume de aüvidades a

seÍem adminis{radas, podendo variar êm funçâo do número de Planos, Projetos e Programas de Trabalho do INCS, podendo criar
inclusive Coordenaçoes,
Parâgrafo Unico - A Secretâria Executiva deverá ser conhatada pelo Diretor de OperaÉes, Diretor Administrativo-Financeiro e/ou Diretor
Técnico.

Aú 73o - A SecÍetada Executiva sêrá confabda e remurerada do acoído com o meÍcado dê trabalho.

AÉ. 74o - Compete à §ecrstaÍia Exeqjtiva:
I - Administrar operaçÕes especiÍicas do INCS sob o comando e Íiscalizaçáo da Dictoria Executiva.

l0
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ll - Acompanhar os trabalhos da Diretoria Execuliva e dos Departamentos.
lll - Cadaskar, organizar, preparar, operacjonalizar e despachar a documentação e encaminl'târ para os sêgmentos interessados.
lV - Ôrganizar e executaÍ os Planos Pmjeios ê Programas de Trabalho.
V - Procurar meios de aiualizar e dar suporte na gesião do INCS.
Vl - A Secretaria Execuiiva deverá reunir-se periodicarnente com os Depadamentos constituídos, para checar, avaliar e acompanhar
permanentemente as suâs atividades.

CAPÍTULo x - Do PRocEsso ELETrvo

Art. 75o - Os cargos eletivos para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, são exclusivos dos Associados
Efetivos, que estejam ern pleno gozo dos seus direitos.

Art. 760 - A eleição ocorrerá em AGO - Assembleia Geral Ordinária da seguinte íorma:
| - Serão indicados dois membros entre os presenies paÍa condução da Assembleia de eleiçâo que não se]am candidatos.
ll - Na Assembleia Geral Ordinária, um dos Associados EÍetivos presentes será o Presidente e outro será o Secretário da AGO.
lll- Para cada chapâ candidata será desiinado um período para apresentação dê sua plataforma de trabalho
lV - A votação será secreta, abeÍto para todos os Associados de pleno gozo dos seus dirêitos. admitido o voto por procuÍaçào
V - 0s volos serão depositados êm umâ urna lacrada, exposta na mesa do Presidentê da AGO.
Vl - Encerrada a votaÇão será realizada o escrutino e a contagem dos votos.
Vll - Após contagem será proclamada à chapa eleita.

Art. 77" - As chapâs candidatas deverão inscrever sua chapa completa, com seus respectivos nomes e carEos, em duas (02) viâs,
protocoladas juntas à secretaria do INCS, com antecedência minima de três (03) dias corridos da Assembleia que trata da eieiçAt.
Parágrafo Primêiro - Não havendo chapa Íonnalizada até a data da AGO, os associados poderão indicar entre eles os candidatos à
eieiçâo e possB.

Parágíafo Segundo - Na hipótese de não haver candidato ao oargo para eleição e posse, o cargo ficaÍá em vacância paÍa eleição em
próxima AG0.

Art. ?80 - Para impugnação da chapa. o mesmo deverá ser realizado por êscrito, até dois (02) dias corridos, antes da AGO que trata da V
eleição e deverá ser protocolado junto à SecÍêtaria Executiva do INCS. J
AÍt. 79" -A.solicitação da impugnâção será realizada ao Conselho Fiscal ou Comissão especialmente constituída para talfinalidade.
Parágrafo Único - A Comissao térá o prazo máximo de vinte e quatro (24) horas paia Íornecer o paÍêcer sobre a solicitaçào da t_-impugnaÇào. /-
Art" 800 - ocorrendo à impugnação, será prorrogado automaticamente o mandato da gêstão em exercício, até a nova AGO que tratar dê " -\eleiÊo. \

Art. 81" - A posse da chapa elêita ocorrerá em até quinzê (15) diâs corridos da data da AGo de eleiÇão. -,1'-
Àrt. 82o- Os membros da chapa eleita. deverâo apresentar até a data da posse, as cópjas do RG - Carteira de ldentidade e do CPFIMF

- Cadastro dê Pêssoâ Fisicâ \ \
Art. 83o - Ocorlendo a impugnação da elêiçáo, deverá sêr realizada nova AGO de eleição no prazo máximo de cento e oitenta (180) oras \ "corndos. ] -

CAPITULO XIII- DAS FONTES DE RECURSOS E DO PATRMÔNIO

Art. 84" - Constituem fontes de recursos do INCS:
| - Contribuições de pessoas fÍsicas ê jufidicas.

ll - Anuidades.

lll - Auxíljos, contribüiÇoes e subvenções de entidades ou direlamente da Uniâo, Estado, l\íunicípio ou autarquias.
lV-Doaçôêse legados.

V - Produtos de operação dê crédiio intemas e extêrnas para financiamento de suas atividadês.
Vi - Rendas em seu Íavor constituídas por terceiÍos.
Vll - Usufrulo que lhe forem conferidos.
Vlll- Rendimentos de imóveis própnos ou de terceiros.
lX - Receitas de prestação de serviços.
X - Receitas oriundas de processos seletivos de pessoal.

Xl - Juros bancarios ê ouiras receitas Íinanceiras.
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Xll - Rendimentos decorreniês de titulos, ações ou papéís Ílnâncêlros de sua propriedadê.

Xlil- Captação de renúncia e incentivos físcais.

XíV - Direitos autorais.

XV - ResuÍtado de bilheteria de eventos.

XVI - Quotas de pafiicipação.

XVll - Patrocínios.
XVlll - Tâxas de administração e de manutenção.

XIX - Compensação ambiental.
XX - Repasses de Convênios ou Contratos de Gestão de órgãos públicos.

Art. 85" - Todas âs receiias sêrão destinadas à mânutenção dos objetivos socials do INCS.

Parágrafo Primeiro - 0 INCS não distribui entre os seus Associados, Conselheiros, Diretores, Empregados, Doadores Fixos e Doado-

Doadores Eventuais, os excedentes operacionais. brutos ou liquidos, bem como dividendos, boniÍcaçôes, participaÇões ou parcelas do

seu pâtrimônio, auÍeridos mediante a execução das suas atividades sociais, aplicando-os integralmente na conseÕução dos seus objetivos

sociais.
Parágrafo Segundo - O INCS aplica as suas rendas. recursos e eventual rêsultado operacional, integrâlmente no tênitório nacional e

na rnanutenção e no desenvolvimento de seus objetivos sociais.

Art. 86o - 0 pâkimônio do INCS será constihtido de bens móveis e imóvêis, devidamente identificados, recebidos poÍ doação, legados e

aqu;sições. livres ê desembaraçadas de ônus

ParágraÍo Ünico - Em caso de patrimônios de óígãos públicos devidamente identificados, recebidos por contã de Contratos de Gestão

ou Convênios, serão contabilizados em contas patrimoniais específicas, catalogados e conirolados separadamente do patrimônio do

INCS, sendo objeto de devoluÇão a qualquer mornento, mediante regras estabelecidas entre as partês.

Art. 87o - A contratação de empréstimo Ínanceiro que vênha a contraiÍ dê bancos e/ou assemelhadôs ou através de parliculares, quê

venha a agravar de ônus sobre o patrimônio do INCS, dependerá de aprovaÇâó do Consêlho de Administração, Conseiho Fiscal e da

Diretoria Executiva.

Parágrafo Único - O INCS poderá contratar Íinanciamento e caucionar contratos em que seja designada de Conkatada. observados 0

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

Art. 88o - 0 INCS poderá constituÍ Fundo dê Desenvolvimento Econômico e Social, Fundo de Manutênção e de lnvêstimento,
Fundo Ambiental e Social, Fundo de Pesquisa e Desênvolvimento Tecnológico, e outros fundos, os quais seráo regidos por nonnas

espêcíÍicas ê pelas legislaçôes pertinentes.especlÍrcas e peras legrsraçoes pemnenres. /-,
AÍ. 89" - Os Departamentos poderão realizar controles independentes da sua contabilidade, devendo os mesmos serem concjliados ;'
mônsalmenie, até o décimo (10")diado nrês subsequenie, em conjunto com a contabilidade geraldo INCS. i -1

cAPÍTULo xrv - Dos LtvRos

Art. 90" - o INCS manterá os livros flscais e contábeis e demais livros exigidos pelas legislaÇôes. f \ |
\ \,

Art. 91o - 0s livros poderâo ser coníeccionados êm Íolhâs soltas, digitaiizadas, numêradas e arquivadas. \ \t 
, 

,-,'
Art. 92o - Os iivros estarão sobre a guarda do Dirêtor Administrativo-Financeiro do INC§, devendo serem vistados pelo Presidente dd )
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Consêlho de Administração ê pêlô Conselho Fiscal.

Art.93o- Os livÍos êstarâo ne sêde do INCS, sendo disponibilizados pâra o público em geral.

Parágrafo Único - 0 intêGssado poderá obter ópias dos livros, desde que se responsabilizê pelo ônus dessas cópias, porêm sem

direito a sua retirada dos livros do INCS.

cApíTULo xv - DAs DrspostÇôEs GERAts

Art. 94o - Os Associados não respondem solidâriamente nem subsidiâriamente pelas obrigaçÔes do INCS.

Art. 95" - Os cargos dos Conse{hos de Administração e Fiscal nâo são Íemunerados, seja a que título for sendo expÍessamente vedado

por pade de seus membros, o recebimento de qualquer resultado econômico, gratificação, bonificação ou vantagens, pelos cargos

exercidos junto o lNCS..

Parágrafo Primeiro - É proibida a distribuição de bens ou parcelas do pakimônio líquido êm qualquer hipótese, inclusive em Íazão de

desligamento, retirada ou falecimenic de Associados ou membros do INCS.

t2
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Parágrafo Sêgundo - Aos Conselheiros, Diretores ou qualquer outro dirigente, é vedado exercer cargo de chefia ou Íunção de confiança

no Sistema Unico de Saúde - SUS.
Parágrefo TeÍcêiro - Os mêmbros dos Conselhos de Administíação ê Fiscâ|, bem como da DiÍetoria e Secretaria Exeqjtiva, não poderão

ser parentes consanguineos ou afins até o teÍceiro (3') grau do: Presidente e Vice Pre§dente da República, Ministros, Senadores,

Deputados Federais, Governadores, Vice Governadorês, Sêcretários de Estado, Deputados Estaduais, PreÍeitos, Vice Prefeitos,
Vereadores, Secretários Municipais, Conselheiros do Tribunalde Contas do Estado e das demais Agências Reguladoras.
PaÍágrafo Quarto - Os membros eleitos ou indicados para compor os Conselhos AdministÍativo e Fiscal, bem como da Diretoria e
Secretaria Executiva, não poderão ser servidores públicos detenlores de cargo de provimento em comissão ou funÉo comissionadas ou
graüficada, no âmbito do poder público Municipal, Estadual, Federalou do Distrito Federal.

Art 96" - O exêÍcÍcio financeiro e fiscal do INCS coincidiÍá com o ano civil.

Art. 970- Para extinçáo do INCS, o processo consiste em:
I - Convocação de uma AGE - Assembleia Geral Extraordinária especialmente para extinçáo, com ântecedência minima dê trinta (30)
dias conidos, pela imprensa local.
ll - Dêliberaçáo poí 23 (dois terços) de seus membros.
lll- Sendo resolvida a extinçáo, o patíimônio e os bens, satisÍeitas as obÍigaÉes, seráo destinados a uma instituição equiparada ou ao
poder público.

Parágrafo Unico - A incorporaÉo integral do patrimônio, dos lêgâdos ou das doaçÕes que lhe foram destinados, bem como os
excedentes financeiÍos deconentes dê suas âtividadês, êm câso dê êxtinção ou desqualilicaçâo como Organização Social, quando Íor o
caso, ao patÍimônio de outra Organizaçâo Social oualificadâ no âmbito dâ União, dos Estados, do Distrito FêdeÍal ou dos Municípios, da
mêsma área de atuaÉo, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Disbito Federal ou dos MunicÍpios, oconerá na proporção dos
recursos e bens por estes alocados, controlados nas contas especÍficas paÍa este fim.

Art. 98o - Em casos de constatação de problemâs de conduta ética do Associado ou mau uso do nome da lnstituição, o Conselho de
Administração poderá propor â formaÉo de uma Comissáo de Sindicância, Íormado pelos Associados, como mínimo de kês (03)

membros, para análise da situaçáo e Íornecer parêceres paÍa decisâo administraüva.
Parágrafo Unico - A Comissão de Sindicância terá o prazo de trinta (30) dias conidos para apresentação dos paÍêceres, após a sua

constituiÉo.

AÍt. 990- Atendido o dispositivo da Lei Federal no 9,637, de 15 de maio dê 1.998, Leis Estaduais e Leis Municipais da Contratante, paÍa

qualificar como Organização Social, fica regido pelo presente Estatuto Social, as sêguintes normas:

I - Observância dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidâdê, economicidadê ê da eficiênciâ.

ll - Adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suÍicientes a coibiÍ a obtenção, de foÍma individual ou cúletiva, de

beneÍicios ou vantagens pessoais, em deconência da participaçâo no respedivo pÍo@sso decisorio.

lll - Constituição do Conselho Fiscal ou órgão êquivalente, dotado de compêtência para opinar sobre os relatôrios de desempenho -T-
ínanceiro e contábil, e sobrê as operaÉes paíimoniais realizadas, emitindo parecerês para os organismos superiores do INCS.

lV - Em caso de dissolução, alêm de atendêr o Art. 98o do presente Estatuto Social, o patrimônio liquido sêrá lÍansÍerido à outra pessoa , \
jurídica qualiflcada nos têrmos da Lei Fêderal, Estadual ou Municipal, que tenha os mêsmos obietivos sociais do INCS. \ \,"
V - Na hipótese do l CS, perder a qualiÍicação de Organização Social, instituída na Lei Fêderal, Estadual ou Municipal, o respectivo \§,
acêNo patrimonial disponivel, adquirido com re@rsos públicos duranle o período em que perdurou aquela qualificqâo, seÍá kansleído \
à outra pessoa juridicâ qualificada nos lermos da Lei Federal, Lei Estadualou Lei Municipal, na proporÉo dos recursos ê bêns por estes N -alocados, controlados nas contas especíÍicas parâ êste fim. M
Vl - Possibilidade de institujr rêmuneração para os Diretores e demais dirigentes do INCS que atuem efetivamente na gestào executiva I/| \
e para aqueles que a ela prestam serviÇos especiÍicrs, Íespeitados, em ambos os casos os valores praticados no meícado, nâ região t
conespondenle a sua área de atuaÉo. .l I
Vlll - As normas de pÍestação de conta a serem obseÍvadas pelo INCS ficam deterninadas no mínimo: lJ-.'
a - Observância dos principios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasilekas dê Contabilidade. t" \
b - Dar publicidade por qualquer meio eÍicaz, no encenamento do exercicio fiscal, do relatóÍio de aüvidades e das demonstraçoes A
financeiras, incluídas as Certidões Negativas ou Positivas com Efeito de Negativa, da Certidâo Conjunta de Débitos da Divida Aüva da \ l
União e FGTS. \l
c - Quando da fiÍmaçáo do Contrato de Gestão, serão obedecidas as instruÉes da Lei Fedêral N' 9.637, de '15 de maio de 1.998, e das qd
Lêis Estaduais e/ou Municipais da Contratante, sendo contratada auditoria extema independente, quando necessáÍio, paÍa aplicaçáo dos \
recursos oÍiginários do Conkato de Gestão.

d - PÍêstação dê contas de todos os recuÍsos e bens de origem pública recebidos pelo INCS, sêrá realizadâ conÍorme detêrminado no ./7
Parágrafo Único do A(. 700 da ConstituiÇão Fedêral. lil
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e - Obrigatoriedade de publicaçâo 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 Municipio, ou de jomal de grande circulaçáo no estado da sede da instituição, dos balançls dos exercícios encenados e
ânteriores e dêmais demonstrações contábeis, financeiras e do rêlatôrio de êxecução do Contrato de Gestâo.

Aí. í0P- Dêntro das aüvidades do INCS, fica proibido qualquertipo de discriminaçáo, seja por raça, idade, sexo, etnia ou religiâo.

Att. t0l0- Nas atiüdades do INCS, fca expressamentê proibidâ a maniÍestaçâo politica partidária.

AÉ. 10? - O INCS âplica suas rêndas, recursos e eventuai Íesultâdo operacional, integÍalmente no território nacional e na mãnutençáo
e no desenvolvimento de seus objetivos sociais.

Art. 103'- A sessão de uma Assêmbleia, umâ vez instalada, podeÍá ser prorrogada para outra data, sem a necessidade de nova
convocaÇão, desde que aprovado pêlos presentes.

AÍt l04o - Quando da vacância nos cargos dos Conselhos de Administraçáo e/ou Fiscal, poderá seÍ clmplementado a nomeaÉo e
eleição, devendo ser homologado na Assembleia subsequente, ou em caso de necessidade, na mesma Assembleia da nomeaçâo.

Art. 1050 - 0s colaboradores do INCS serão rêgidos pelas normas contidas na CLT - Consolidaçâo das Leis do Trabalho.

Parágrafo Primêiro - O disciplinamênto da relaçâo empregatícia com IItlCS, daÊse-á por meio de um Manual de Recursos Humanos,

que integrará o Regimento lntemo e cuidará dos principios da gestão do pessoal.

Parágrafo Segundo- Em caso de nêcessidêde de engajamento de colaboradoÍes da Contratante para o bom andamento ê desempenho

do Convênio, do Termo de CooperaÉo ou do Contrato de Gestão firmado, este será regido por Regimento próprio, sendo que uma

Comissâo de FiscalizaÇáo do respectivo instrumento fiÍmado devêrá ser mnstüuida, paÍa a ÍêâlizâÉo de eventual sindicância,

regulamentando as atividades e competências enúe as paúês do Contrato de Gêstão, do Termo de Cooperação ou do Convênio firmado.

cApíTuLo xvt - DAS DtsposlçôEs TRANgTóRhs E FtNAls

Art. 1060 - O sistema administrativo do INCS seÉ disciplinado através de Rêgulamentos, os quais disporâo sobrê a sua organizaçâo,

rêcursos humanos e sistemas gerenciais.

Aú l07o- Os Regulamentos obedeceÍão aos concêitos, diÍetrizes e principios de gestâo voltados para a efetívidade, eficácia e eficiência

das a@es do INCS, definindo os mêios e procêssos executivos necessários ao cumprimonto da missão do INCS.

Art, 10tr - 0s Regulamentos seÍão propostos pelo Diretor dê Operações e apÍovados pêlo Conselho de Administração, poÍ maioÍia dê

seus membros.

AÍt, í090 - Os casos que se revêlarem omissos serâo rêsolvidos pelo Conselho dê Administraçáo.

AÉ íí0" - O presente Estatuto Social podeÍá ser alterado ou reÍormado total ou parcialmênte, clnÍoÍme decisáo da Assêmbleiã

convocada especialmente para esta finalidade.

AÉ. 111o- Fica êlêito o Foro da Comârca da Cidade Sorocaba, Sáo Pâulo, parâ qualquer ação lundada neste Estatuto Social.

Parágrafo Único - Para as Filiais ou Unidâdes fora da Comarca da Cidade dê Sorocaba, Estado de São Paulo, Íica eleito o Foro da

Comarca onde estão estabelecidas.

Art. í120 - Ficam revogadas todas as disposições conkárias e anteriores do presente Estatuto §ocial.

Aú 1í3o - O presente Estatuto Sociâl êntra em vigor nesta data, devendo ssÍ providenciado o seu registÍo no compelente Caúório das

Pessoas Jurídicas, além do referjdo trâmile legal nos Órgâos públicos e demais proüdências cabíveis -á

frí,,;lo C. (iae,rO
Dr Bruno Conea Ribêiro

oAB/SP 236.25

cAMPOL[it, SOROCABA - SP, CEP í8.047-620
FONE: í5 3233-1373

E-ÍilAlLr lNcs@lilCS.ORG.BR
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