
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTTNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

ESTATUTO

TiTULO I
Denominagflo, Sede e Foro, Finalidades e Duragflo

ATtigo 1O. O INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTTXCTA E REsPoNSABILIDADE

SOCIAL 6 uma associagdo civil de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantr6pica,

com sede e foro no municipio de Jaboatdo dos Guararapes, Estado de Pernambuco, ir Rua Sitio

Novo. no 72, Prazeres, Cep.: 54.325-628, podendo, no entanto, ter depend6ncias em todo o

territ6rio nacional.

Artigo 2'. O INSTITUTO tem por finalidade:

I - prestar assistdncia d saride;

II - promover o ensino e a educagdo;

III - prestar servigos de assistoncia dr infhncia, d adolescdncia e d familia;

IV - prestar servigos de assistOncia ao idoso;

V-promoveracultura;

VI - e desenvolver as obras e atividades de promogSo humana e servigo social.

Parfgrafo fnico. No exercicio das suas atividades, o INSTITUTO atuani sem distinguir

condigdo social, raga, sexo, nacionalidade, idade, cor, profiss5o, credo ou religiao, respeitando os

pardmetros e proposig6es estabelecidos pelo seu Estatuto e pela legislagdo e regulamentos

federais, estaduais ou municipais, assim como os normativos do Sistema Unico de Saride - SUS a

ele aplic6veis.

Artigo

gratuita

ajustes,

3o. A prestagEo dos servigos que compdem os objetivos institucionais se dar6 de forma

e/ou remunerada e o INSTITUTO poderii celebrar contratos, convdnios, acordos,

termos de parceria ou instrumentos cong6neres, de natureza
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sociedades priblicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para o desenvolvimento das suas

fi nalidades institucionais.

Artigo 4". O prazo de duragdo do INSTITUTO 6 por tempo indeterminado.

TiTULo II
Dos Associados, Direitos e Deveres, Admissio e Exclusio

Artigo 5'. O INSTITUTO d constituido por um nfmero ilimitado de pessoas de reconhecida

idoneidade moral, distribuidas em tres categorias:

I - associados FUNDADoRES, as pessoas fisicas que participaram da sua constituigio e

subscreveram a ata de assembldia de sua fundagdo;

II - associados EFETIVOS, as pessoas fisicas admitidas para integrar o quadro associativo do

INSTITUTO, na forma deste Estatuto;

III - associados HoNoR ARIos, as pessoas fisicas ou juridicas que vierem a contribuir, de

qualquer forma, para o patrim6nio social ou que hajam prestado relevantes servigos em favor do

INsrrruro, assim considerados pela Assembl6ia Geral, por proposta do conselho de

Administrag6o.

Par6grafo primeiro. os associados possuem direitos iguais, mas somente a categoria dos

associados fundadores e dos associados efetivos, regularmente em dia com suas obrigag6es

estatutiirias, ter6o o direito a voto nas assembl6ias gerais e poder6o ser eleitos para os cargos

administrativos do INSTITUTO.

Par6grafo segundo, os associados fundadores e associados efetivos ficam sujeitos i uma

contribuigEo mensal, semestral ou anual a ser estabelecida em Assembl6ia Geral. Os associados

honordrios ficam dispensados dessa obrigagio, entretanto, se assim o desejarem, poderdo

contribuir espontaneamente.

Artigo 6o. os associados Ni.o respondem, solid6ria ou subsidiariamente, pelas obrigag6es

assumidas em nome do INSTITUTO.

Artigo 7". 56o direitos dos associados:
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I - participar da Assembl6ia Geral;

II - votar e ser votado para a renovagao do conselho de Administragio ou para o conselho
Fiscal, atentando-se ao previsto no par6grafo primeiro do artigo 5. do presente Estatuto;

III - propor a admissSo de novos associados;

IV - postular ao conselho de Administragio e, se for o caso, d Assembl6ia Geral, o exato

cumprimento do presente Estatuto;

V - propor ao Conselho de Administragdo a adoglo de medidas que sejam do interesse do

INSTITUTO;

VI - requerer a convocagio de Assembl6ia Geral, desde quejustificados os motivos;

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

Artigo 8'. 56o deveres dos associados:

I - cumprir e zelar pelo presente Estatuto Social;

II - comparecer irs Assembldias Gerais e aos atos solenes promovidos pelo INSTITUTO;

III - aceitar e exercer, ressalvada escusa legitima, o cargo para o qual for eleito ou designado;

IV - denunciar inegularidades ou abusos que possam prejudicar o INSTITUTO;

IV - e colaborar com a consecugio das finalidades estatutririas.

Artigo 9'. A admissEo de associados efetivos se dar6 por indicagdo dos associados fundadores ou

por proposta subscrita, no minimo, por tr6s associados efetivos, em dia com as suas obrigag6es

estatut6rias.

Parigrafo rinico. Caber6 ao Conselho de AdministragZo a aprovag6o da indicagZo ou propost4

mediante "referendum" na primeira Assembl6ia Geral que vier a ocorrer,

Artigo 10. A exclusio de um associado se dar6:

I - por comportamento incompativel com a dignidade da Instituigao;

II - por causar prejuizo moral ou material ao INSTITUTO;

III - por condenagio, em sentenga transitada em julgado, por crime doloso ou ato que o tome

inid6neo;

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

designado; ∞
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V - e por descumprimento do presente Estatuto Social.

Parrigrafo primeiro. A exclusSo depender6 de regular sindicdncia e deliberagao do Conselho de

Administragio, assegurando-se o amplo direito de defesa.

Pardgrafo segundo. Da decisiio que deliberar a exclusio, caber6 recurso d Assembl6ia Geral, no

prazo de dez dias, contados da ciCncia da decisiio.

Artigo 11. Alternativamente e antecipadamente a aplicageo da penatidade de exclusdo do

associado e especificamente nos casos de descumprimento do presente Estatuto, assim como dos

regulamentos intemos, resolugdes ou normativos do INSTITUTO, o conselho de Administragdo

poder6 decidir pelas penalidades de advertBncia por escrito ou suspensfio por at6 sessenta dias do

associado, levando em consideragio a natureza e a gravidade da falta cometida.

Parigrafo rinico. A penalidade de suspens5o priva o associado do exercicio dos direitos

estatutiifios, assegurando-se, de qualquer forma, a ampla defesa, nos termos do presente Estatuto.

TiTULOIII
Dos Orgios de Deliberag5o, Administragf,o e Fiscalizaglo

Artigo 12. S5o os seguintes os 6rgdos de administragio e fiscalizagdo do INSTITUTO:
I - Assembldia Geral;

II - Conselho de Administraqao;

III - Conselho Fiscal.

CApiTULo I - Da Assembl6ia Geral

Artigo 13. A Assembl6ia Geral 6 o 6196o m6ximo e soberano do INSTrruro e constitui-se de

todos os associados na plenitude de seus direitos sociais, para deliberar e decidir sobre qualquer

assunto que neo contrarie o Estatuto e a legislagdo vigente.

Artigo 14. A Assembl6ia Geral podeni ser ordin6ria ou extraordin6ria, conforme o assunto para a

qual seja convocad4 podendo instalar-se simultaneamente.
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Artigo 15. A Assembldia Geral Ordinri.Lria serL realizada amalmente, para deliberar:

I - at6 30 de abril, sobre a prestagSo de contas do Conselho de Administrageo e o balango

patrimonial referente ao exercicio financeiro anterior, previamente verificado pelo Conselho

Fiscal;

II - sobre a eleigdo e posse do Conselho Fiscal e dos membros do Conselho de Administragio, no

m6s de abril, no mesmo dia da reuniEo citada no inciso anterior, mas a cada quatro anos;

II - atd 30 de dezembro, sobre a previsdo orgament6ria para o exercicio seguinte.

Artigo 16. A Assembl6ia Geral Extraordin6ria ser6 realizada em qualquer tempo, para deliberar

sobre:

I - reforma do Estatuto;

II - dissolug6o do INSTITUTO;

III - a proposta do Conselho de Administragio para a admissSo de novos associados e a

indicagSo de associados HONORARIOS;

IV - a destituigSo dos seus administradores, membros eleitos do Conselho de Administrag6o e do

Conselho Fiscal.

V - os recursos apresentados contra decisdo do Conselho de Administrag6o de suspensdo ou

exclusio de qualquer associado;

VI - a alienagSo ou oneragIo de im6vel do INSTITUTO;

VII - e qualquer outro assunto constante da pauta de sua convocagao.

Artigo 17. A convocagio da Assembl6ia Geral se dar6 pelo Presidente do Conselho de

Administragdo e dever6 conter a data, hora, local e a ordem do dia, formalizada por email ou por

carta direcionados aos associados, com confirmagSo de recebimento e com antecedon cia de dez

dias corridos da data marcada para a Assembl6ia.

Par6grafo primeiro. A convocagdo da Assembl6ia Geral Extraordinriria tambdm poder6 ser

solicitada por um quinto dos associados em pleno exercicio dos seus direitos sociais, mediante

requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de AdministragSo, constando o assunto objeto

da solicitag6o e os motivos quejustifiquem tal convocagdo.
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Parfgrafo segundo. Se no prazo de dez dias da data do protocolo de requerimento a Assembl6ia

Geral Extraordin6ria ndo for convocada, os associados signatiiLrios do requerimento poderdo, a

seu crit6rio, realizat a convocagao, da forma como prevista no presente Estatuto.

Pardgrafo terceiro. Sobre a Assembl6ia Geral Ordinriria, caso o Presidente do Conselho de

AdministragSo retarde, por qualquer motivo, a sua convocagEo, esta poder6 ser realizada pelo

Conselho Fiscal.

Artigo 18. As Assembldias Gerais Ordinrlrias ou Extraordinii.rias ser6o abertas na hora designada,

com a presenga de, no minimo, METADE MAIS UM dos associados com direito a voto.

Pardgrafo (nico. N6o havendo qu6rum para a primeira convocagao, a Assembl6ia poder6

ocorTer, em segunda convocageo, trinta minutos ap6s, com qualquer nrimero de associados.

Artigo 19' Ser6 aprovada a deliberagdo que obtiver a maioria de votos do total de associados

presentes, no exercicio da plenitude de seus direitos sociais.

Parigrafo rinico. O qu6rum para apreciag5o e deliberagdo sobre os assuntos a seguir indicados

ser6, obrigatoriamente, de dois tergos dos associados com direito a voto, neo podendo a

Assembl6ia Geral ser instalada, em qualquer convocagdo, para tais deliberagdes, sem a garantia

de dois tergos dos associados com direito a voto:

I - reforma do Estatuto;

II - dissolug6o do INSTITUTO;

III - a alienagio ou oneragdo de im6vel;

IV - e a destituigao dos seus administradores, membros eleitos do Conselho de AdministragAo e

do Conselho Fiscal.

Artigo 20. Presidir6 a Assembldia Geral o Presidente do conselho de Adminishagio, salvo nos

seus impedimentos legais, na apreciagdo dos recursos contra suas deliberagdes e por ocasi6o da

apresentagao da prestagSo de contas do INSTrruro. Na sua ausencia ou impedimento,

conduzir6 os trabalhos o vice-Presidente ou, se necess6rio, qualquer outro conselheiro ou

associado.

Par6grafo primeiro. Quem presidir a Assembl6ia Geral designar6 um secretiirio que

incumbir6 de redigir a ata.
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Pardgrafo segundo. As deliberagdes serao sempre tomadas mediante apuragio de votos por

quem presidir a Assembldia Geral.

Parrigrafo terceiro. Ao que presidir a Assembl6ia Geral n6o caber6 o voto simples e sim apenas

o voto necess6rio para desempate nas votag6es.

Artigo 21. Ainda competir6 privativamente d Assembldia Geral:

I - aprovar as normas a serem observadas para a aquisigdo de bens, servigos e contratagdo de

obras;

II - aprovar as normas de recrutamento e selegio de pessoal, bem como o plano de cargos,

carreira, saliirios e beneficios;

III - resolver os casos omissos no presente Estatuto e aqueles que lhe forem apresentados pelo

conselho de Administragdo, pelo conselho Fiscal ou ainda por, pelo menos, um quinto dos

associados, em pleno exercicio de seus direitos sociais.

CApiTULo II - Do Conselho de Administraglio

Artigo 22. O Conselho de Administragio d o 6196o deliberativo e controlador do INSTITUTO,
com poderes para planejar, orientar e fazer executar seus planos e program.B de trabalho,

composto pelo Presidente, vice-Presidente, Secretririo, Tesoureiro e mais tr6s conselheiros.

Parigrafo rinico. As decis6es do Conselho de Administrageo ser6o tomadas por maioria dos

votos dos membros presentes ds reunides, cabendo ao seu presidente o voto de desempate,

sempre que necessdrio,

Artigo 23. Todos os membros do Conselho de Administragio terao os mesmos direitos e deveres,

ser6o eleitos para um mandato de quatro anos e poderEo ser reeleitos.

Artigo 24. o conselho Administrativo decidir6 a periodicidade de suas reuni6es, desde que

ocorram pelo menos uma vez por trimestre e estas reunioes n6o poderro ser iniciadas sem a
presenga de pelo menos cinquenta por cento dos seus membros.

Pardgrafo inico. As reuni6es do Conselho ser6o abertas aos associados, com direito a voz e sem

direito a voto, delas podendo participar tambdm os convidados do Conselho.
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Artigo 25. Importaril em declarag5o de vacdncia de cargo eletivo de conselheiro:

I - o falecimento;

II - a renrincia;

III - e a aus6ncia a tr6s reuni6es consecutivas ou a seis intercaladas, a contar da posse.

Parfgrafo rinico. No caso de vacdncia, o pr6prio conselho eleger6 seu novo conselheiro.

Artigo 26. Ao Conselho de Administragio compete:

I - administrar as atividades do INSTITUTO, com base no presente Estatuto;

II - cumprir e fazer cumprir as decis6es da Assembl6ia Geral;

III - eleger entre os seus membros, os que ocupardo os cargos relacionados no artigo 21;

IV - submeter i Assembl6ia Geral o relat6rio anual das atividades institucionais, acompanhado

da prestag5o de contas e do balango patrimonial, com o parecer do Conselho Fiscal;

v - preparar e encaminhar para detiberagao da Assembldia Geral, a proposta orgament6ria para

cada novo exercicio financeiro do INSTITUTO;

VI - emitir, previamente, parecer undnime sobre qualquer proposta de alterag6o estatut6ria,

encaminhando-a para votageo em Assemb16ia Geral, na forma do presente Estatuto

VII - aprovar a admissio e exclusdo de associados;

vlll - analisar, discutir e aprovar o regimento intemo, bem como os regulamentos e demais

normas de procedimento administrativo do INSTITUTO;

IX - expedir todas as suas decisdes por ato denominado ,,Resolug6o do conselho de

AdministragSo";

X - propor d Assembldia Geral o valor da contribuigIo prevista no g2. do artigo 5";

XI - aplicar as penalidades previstas no Estatuto;

XII - autorizar as aquisig6es, obras, reformas e incorporag6es ao seu patrim6nio, ressalvados os

atos de competEncia da Assembl6ia Geral;

XIII - pronunciar-se sobre denrincia que lhe for encaminhada pela sociedade civil em relag6o d

gestao e aos servigos sob a responsabilidade da entidade, adotando as providOncias cabfveis;

XIV - e decidir sobre sugest6es ou reclamagdes que lhe sejam encaminhadas por quaisquer

associados, observadas as normas previstas em regulamentos intemos e no presente Estatuto.
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Artigo 27. Ao Presidente do Conselho de Administragio compete:

I - representar o INSTITUTO em juizo ou fora dele;

II - convocar e presidir as reuniSes da Assembldia Geral e do pr6prio Conselho;

III - realizar todos os atos de diregeo implicita ou explicitamente que lhe forem atribuldos por

este Estatuto, podendo delegar atribuigdes;

IV - executar as deliberag6es da Assembl6ia Geral e do Conselho;

V - autorizar medidas urgentes e inadiiiveis, assim como despesas extraordin6rias, nio previstas

no orgamento do exercicio, "ad referendum" da Assembldia Geral;

VI - abrir, movimentar e encerrar contas banc6rias, emitir, endossar e avalizar titulos de cr6ditos

e/ou ordens de pagamento, celebrar contratos de financiamento com bancos e estabelecimentos

de crddito em geral, contrato de capital de giro ou qualquer outra forma de empr6stimo, ofertando

as garantias necess6rias, quer por aval, endosso, cessSo ou qualquer outra forma exigida, sempre

em conjunto com o Tesoureiro;

VII - receber ou autorizar que sejam recebidos quaisquer auxflios ou subvengSes oriundas de

entidades ptblicas, autarquias ou particulares;

VIII - abrir e/ou encerrar filiais;

IX - nomear prepostos e/ou procuradores, outorgandoJhes os poderes que julgar necessiirios por

instrumento pr6prio, pirblico ou particular.

Artigo 28. Ao Vice-Presidente compete:

I - substituir o Presidente nas suas faltas

compet6ncia;

II - aceitar as delegag6es que lhe forem

solicitado.

ou impedimentos, praticando todos os atos da sua

atribufdas pelo Presidente, auxiliando-o no que for

Artigo 29. Ao Secretirio compete:

I - organizar e gerir os servigos da Secretaria do INSTITUTO;

II - organizar e secretariar as reuni6es do Conselho de Administragdo, redigindo as respectivas

atas;

III - preparar a convocagSo das reuni6es da Assembl6ia Geral, organizando-as para que saiam a
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IV - assinar, com o Presidente, os titulos e diplomas conferidos pelo Instituto;

v - manter atualizado o cadastro dos associados, controlando, inclusive a situagao de cada um

quanto i posigSo de regularidade para gozo dos direitos sociais;

VI - redigir as correspond6ncias, avisos e outros atos internos do Conselho de Administrag6o e

da sua Presiddncia;

VII - supervisionar a redagdo final das prestag6es de contas, dos relat6rios de atividades e da

proposta orgamentriria anual.

Artigo 30. Ao Tesoureiro compete:

I - organizar e gerir os servigos da Tesouraria;

II - ter sob sua fiscalizagio e vigil6ncia o patrim6nio do INSTITUTo, juntamente com o
Presidente;

III - assinar, em conjunto com o Presidente, todo documento que importe em obrigagio para o

INSTITUTO, inclusive cheques, caug6es ordens de pagamento e outros.

IV - fornecer ao conselho de Administragio o balango patrimonial do TNSTITUTo,
acompanhado dos demonstrativos contiibeis indispensrlveis a uma boa interpretagio, bem como

auxiliar o Secretirio a preparar a prestagao de contas, o relat6rio de atividades institucionais e a

proposta orgamentilria;

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

responsabilidade.

Artigo 31. Aos demais membros do Conselho de Administrag6o compete:

I - aceitar as delegag6es que lhes forem atribuidas pelo presidente, auxiliando-o no que forem

solicitados;

II - participar, opinar e votar nas reunides do Conselho de Administragdo.

CApiTULo III - Do Conselho Fiscal

Artigo 32. o conselho Fiscal 6 o 6196o de fiscalizagdo das contas e da gestEo financeira do

INSTITUTO, eleito pela Assembldia Geral, tambdm com mandato de quatro anos e composto

por trds membros titulares e igual nrimero de suplentes, sendo permitida a reeleigdo.
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Artigo 33. Compete ao Conselho Fiscal:

I - examinar, em qualquer tempo, as contas e demonstrag6es financeiras, os livros, os pap6is e o

caixa do INSTITUTO, devendo o seu Tesoureiro fomecerJhes as informag6es solicitadas e

auxili6-lo no que couber;

II - examinar, anualmente, a prestagao de contas, o balango patrimonial e os demonstrativos do

Conselho de Administragio, emitindo parecer para apreciagio da Assembl6ia Geral;

III - pedir esclarecimentos adicionais, emitir recomendagSes e orientag6es ao Conselho e sugerir

medidas ir Assembldia Geral em relagEo a falhas e/ou irregularidades financeiras, t6cnicas ou

administrativas que eventualmente detectar;

IV - contratar e acompanhar o trabalho de eventuais auditorias externas independentes.

TiTULOIv
Eleig6es e Posse

Artigo 34. As eleig6es se processardo por escrutinio secreto ou por aclamagzo, cabendo um voto
a cada associado presente i Assembl6ia Geral e que estejam aptos a exercerem seus direitos

sociais, nio se admitindo voto por procuragao.

Artigo 35. Verificada a existoncia de "quorum" e instalados os trabalhos, o presidente dar6

conhecimento das chapas inscritas para o pleito e determinar6 o inicio do processo de votaQao,

pelas c6dulas devidamente autenticadas e das quais constar6 a identificagdo das chapas

concorrentes,

Pardgrafo fnico. ocorrendo empate na votagao, considerar-se-d vencedora a chapa cujos

membros representarem maior tempo de admissEo no quadro de associados do INSTITUTO.

Artigo 36. Poder6 concorrer a qualquer cargo eletivo previsto neste Estatuto o associado que

esteja, na data da eleig6o, com pelo menos dois anos completos de permanOncia no quadro de

associados e em situagdo regular com as obrigagdes sociais, sendo vedado ao associado participar
de mais de uma chapa concorrente.
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Artigo 37. O registro das chapas, com a anu6ncia expressa dos seus membros, se far6 na

secretaria do Conselho de Administragio, exigindo-se chapas completas para o conselho Fiscal e

para o Conselho de Administragio, mediante requerimento em duas vias, firmado por um dos

candidatos e protocolado com anteced6ncia minima de dez dias da data da Assembl6ia Geral.

Artigo 38. compete ao conselho de AdministragEo, at6 quarenta e oito horas ap6s o t6rmino do

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

impugnagdes apresentadas em igual prazo.

Artigo 39. os eleitos reputar-se-5o empossados assim que proclamada a apuragEo final do

escrutinio ou mesmo da aclamag6o.

TITULO V

Do Patrim6nio, Receitas e Gestlio Econ6mico-Financeira

Artigo 40. constituem patrim6nio do INSTITUTo os bens m6veis e im6veis, veiculos, ag6es,

titulos e equipamentos adquiridos ou recebidos por doag5o, para a consecugdo de seus objetivos

sociais, para a obtengSo de renda ou ampliagdo do patrim6nio.

Artigo 41. Constituem fontes de receita do INSTITUTO:

I - as contribuig6es de seus associados;

II - as doagdes de pessoas fisicas oujuridicas, pirblicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

III - as subvengdes e auxilios dos poderes priblicos;

IV - os rendimentos decorrentes da prestagao de servigos;

v -juros, dividendos, legados, alugu6is ou quaisquer outras esp6cies de auxilios e rendimentos.

Parigrafo primeiro. Os recursos advindos dos poderes priblicos deverSo ser aplicados de acordo

com o avengado nos contratos, convOnios e demais instrumentos celebrados.

Panigrafo segundo. Todos os recursos e excedentes financeiros decorrentes das atividades do

INSTITUTO serSo integralmente aplicados na manutengao e no desenvolvimento dos

objetivos sociais.
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Artigo 42. E vedado ao INSTITUTO distribuir lucros, resurtados, dividendos, bonificagoes,
participag6es ou parcela do seu patrimonio, sob nenhuma forma ou pretexto.

Parigrafo rinico. o INSTITUTO tamb6m neo remunerar6 e nem conceder6 vantagens ou
beneficios, por qualquer forma ou titulo, a seus conselheiros, associados, instituidores ou
benfeitores.

Artigo 43' Para o desejado controle da situagio econ6mica e financeira, o INSTITUTO deverri
manter um sistema de contabiridade atualizado, com registro do patrimonio, receitas, custos e
despesas, encerrando o exercicio social e financeiro em 3l de dezembro de cada ano, coincidindo
com o ano civil, Ievantando-se o balango patrimonial e os demais demonstrativos necess6rios
para a apurag60 dos resultados, nos termos da legislagS0 fiscal e cont6bil em vigor.
Pardgrafo primeiro. o balango patrimonial e os demonstrativos cont6beis ficario sujeitos a
auditoria externa, bem como d apreciagao e parecer do conserho Fiscar e d aprovagio da
Assembldia Geral, nos termos do presente Estatuto.

Pardgrafo segundo. Tamb6m o barango patrimonial e os demonstrativos contribeis, ap6s
aprovados e, se for o caso, os relat6rios dos contratos firmados com a Administragao pribrica,

ser6o publicados em sitio eletr6nico do INSTTTUTO, em Diririo oficial do Estado de
Pemambuco e/ou em outros jornais, conforme a lei ou contratos determinarem.

TITULO VI
Da Dissolugio

Artigo 44. o INSTITUTO poder6 ser dissorvido no caso de n6o mais atender aos objetivos
sociais, e ainda, por decis5o judicial ou da Assembldia Geral.

Pardgrafo rinico. Em caso de dissorugdo ou extingio do INSTITUTO, eventual patrim6nio
remanescente ser6 destinado a urla outra instituiga0 a ser designada pela Assembrdia Geral,
privada, portadora do certificado de Entidade de Beneficente de Assist6ncia Social - CEBAS ou
priblica, mas que tenha objetivos id6nticos ou semerhantes aos objetivos do INSTTTUTO.

Canorio Ecluardo:ualt,
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TITULO VII

Das E)isposi95es Finais e Transit6rias

Artigo 45。 As unidades de saide que integrarem a estrutura do INSTITuTo teraO uma

administra9ao pr。 ■ssiOnal, de preferencia executada por administradOr habilitadO, ctta

contrata9aO devertt ser referendada pe10 cOnselhO de Adnlinistra9ao, nao podendo a escOlha

recair sobre integrante dO quadro assOciativO dO INSTITUTo.

Artig0 46。 As unidades de saide dO INSTITuTo teraO seus regilnentos pr6prios a regular as

atividades e fun95es dos seus gestOres, lideran9as, hncionttrios, cOrpo cifnicO, parcerias,

voluntttrios e outros,que serao redigidOs sempre com O cuidado de atentar e cOnsiderar as regras

e preceitos da legisia9aO e dO presente Estatuto SOcial e que passarao a vigorar ap6s a aprOva9ao

pelo COnselhO de Administra9ao。

Artigo 47. A Assemb16ia de cOnstitui9ao dO INSTITuTo, elegeM O cOnselhO de

AdFniniStra9aO e Fiscal,para mandato na forma do presente Estatuto SOcial e deliber額
五talnb6m

sobre Os critё rios e valores das cOntribui96es dOs assOciadOs.

Artigo 48. Aprovado o presente pela Assembl6ia Geral que o apreciar, ser6 ele

de Jaboat6o dos
registrado no Cart6rio de Registro de e Documentos da Comarca

ent6o, entrar6 em vigor.

JaboatSo dos Guararapes, 30 de maio de 2017

LuFs

Presidente
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