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Declarações de Utilidade Pública: 
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FEDERAL: Decreto de 17/09/92 — Proc. MJ ne 14554/90-441 

ANEXO  III  

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

0 HOSPITAL  MAHATMA GANDHI,  entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.° 47.078.019/0001-14, com sede a Rua Duartina n.° 1311, CEP 15181 150, Catanduva/SP, 

através do seu Diretor-Presidente, Sr.  Dr.  LUCIANO LOPES PASTOR, brasileiro, divorciado, 

— - médico, CPF n° 205.467.898-89, RG n° 23.180.145-2-SSP/SP, residente e domiciliado na rua Belo 

Horizonte n° 1536, Centro, Catanduva/SP,em confoimidade com o disposto no artigo 4°, inciso VII, 

da Lei n° 10.520/2002, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no 

Edital que rege o certame acima indicado. 

Catanduva, 31 de maio de 2022.  

Dr. Luciano Lopes Pastor  
Diretor-Presidente  do Hospital Mahatma Gandhi 
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REGISTRO DE IMÕVEIS,TITULOS E DOCUMENTOS E 
CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 
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RECIBO OFICIAL 
PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA N°:011097 

Apresentante: GABRIEL CEROUEIRA GOVEIA, CPF: 449.734.508-47 

Partes 	• GABRIEL CERQUEIRA GOVEIA 

Titulo 	• ATA -AIA DE 10/01/2022 

CERTIFICA que o presente  Mid()  foi protocolado sob o Nmer0 acima, em 03/05/2022, tendo sido praticado os seguintes atos: 
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A ASSOCIAÇÃO "HOSPITAL  MAHATMA  GANDIII” 

A/C SR. DIRETOR PRESIDENTE 

RICAgDO 	 FERRAZ, brasil.eiroÇ casado, advogado, re-

sidente a Rua  Josè  Dias, 272, na cidade de El isiario-SP;portador do IRO n° 22.073.246-

2 -,,SSP/SP'e inscrito no  MAP  171:$14.098-32:nascido cm 21/09/1972;venho através 

da  presence  manifestar meu. interesse  in  renunciar função rle Diretor Jtuidico da 
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Luciano  Lopes Pastor 

Diretor Presidente 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Hospital  Mahatma Gandhi  

CNPJ: 47.078.019/000144 

1. DATA, HORA E LOCAL' 

No auditório .Ami1 Zikia da sede social, situada na 	Duarthia, n." 1311. V]ia  Soto.  

Catanduva/SP,  CET  15.810.150,  corn  1" cham a as 1 j3h0rnin 'c T ch^ 	i!; (91100min  

la  de Janeiro .de 2022.  
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SAÚDE E EDUCAÇA0  AMU  QUE SE FAZ! 

Deciarações de UttlIdade pnbAccr. 
MUNICIPAL Le  i  ny'Sfil.dp 7W.P3S I  gSTADUAL C( 4U114 13O) 77 

FEOGRAL: Detreincie  

DECLARAÇÃO 

O HOSPITAL  MAHATMA GANDHI,  situada na Rua Duartina, n2  1311; Bairro Vila  Soto,  

na cidade de Catanduva 	inscrito no CNPJ/MF sob n2  47.078.019/0001-14: neste 

ato representada pelo seu Diretor Presidente; na forma de seu Estatuto Social pelo  Dr.  

LUCIANO LOPES PASTOR, brasileiro,' divorciado, "  medico, '  portador do RG n9  

23.180.145-2e do CPF/IVIF r15? 205.467.898-89, residente 6 Rua Belo Horizonte, 1536, 

Centro, Catanduva — SP; declara para fins de direito, sob pena de responsabilidade, 

considerando o decidido pela E. Corregedoria Geral da Justiça de  So  Paulo‘(Processo 
n2  2010/28595), o quanto segue. 

As Atas e documentos relativos ao HOSPITAL.  MAHATMA  GANDHI;s5o elaborados em 
sistema informatizado: arquivando-se as respectivas folhas soltas, depois em pasta 
própria.'' 

As folhas soltas, assim, nas vias originais, é que constituem o próprio "Livro de Atas" 
do HOSPITAL  MAHATMA GANDHI;  de maneira que não há  urn  livro manuscrito ou 
especifico para que as Atas digitadas sejam depois "coladas".` 

16f:tp4'.." 
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE CATANDUVA/SP" 

Hospital  Mahatma Gandhi;  com sede na rua Duartina n° 1.311: na 

cidade de Catanduva/SP, por seu representante legal  Dr. Luciano  Lopes 

Pastor; brasileiro; filiação Luclecio Pastor e Yara Maria Lopes Pastor,' 

divorciado; o qual não vive em união estável, médico; CPF n° 205.467.898- 

RG n° 23.180.145-2-SSP/SP,' residente e domiciliado na rua Belo 

Horizonte n° 1536, Centro, nesta cidade,' endereço eletrônico 

licitacao@mandhi.com.br; vem, respeitosamente á presença de Vossa 

Senhoria, requerer o registro da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, 

da pessoa jurídica acima mencionada, realizada em 10/01/2022; bem 

como o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária; tudo 

conforme as regras estabelecidas no Estatuto Social. 

Termos  ern  que, 
P. deferimento. 

Catanduva, 10 de janeiro de 2O22. 
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REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E 
CIVIL DAS PESSOAS JURID  !CAS  
Rua Sergipe,903-Centro-CEP:15800-100-Catanduva-SP-Tel:(17)3531 7474 
contato@primeiroregistrocatanduva.com.br 	 A exandre Gomes de Pinho 
www.primeiroregistrocatanduva.conthr 	 Oficiai de Registro 

CERTIFICAÇÃO DE REGISTRO 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS  

CERTIFICO, conforme itens 5.2 e 23 do Capitulo XVIII das Normas do Serviço 

Extrajudicial da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça de 55o Paulo, que o documento 

abaixo indicado foi devidamente registrado, conforme segue: 

Nome do apresentante: GABRIEL CERQUEIRA GOVEIA 
latureza do documento: ATA 

Número do protocolo: 011097 - Data do protocolo: 03/05/2022 

Número do registro: 162 - Número da averba0o: 219 

Data do registro: 13/05/2022 

Número total de paginas do documento registrado: 6 

- 
MATHEUS NICOLOSr--PREPOSTO ESCREVENTE 

Esta certificação é parte integrante  e inseparável do documento objeto do registro. 

Para conferir a procedência deste 
documento efetue a leitura do ORCode 
impresso ou nesse o endereço 
eletrônico: https://selodigi7al.fisojus.br  
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E 
(41 

MiCROMMADOSQ13.W  • 

!.' 	 , 
C-atandt.41,'  •  

,A0  PRESIDENTE  

DO HOSPITAL MAHATMA GANDHI 

CATANDINNSP 

Eu, Marcelo Fernandes dos Santos, portador do CPI= 

049.598::428-06; residente a Rua Augusto,Canoso, 604, Residencial Joaquim 

Lopes, Catanciuva/SP, vem  or  meio desta comunicar minha Renuncia ao 
Cargo de Vice-Presidente do Hospital  .Mahatma Gandhi,  em caráter irrevo-
gável, reituerendomue saja horpologado pelo Sr. Presidante e peta Asse leia 

Gera 
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FÇatandny de  novembro  dc 2021..  

I" 2 

dino;Lqpes Pastor. , 
Presidente da Assembleia 

.:1406W.AWAI18.VW 

de 	Catanduva (SP) 
Bressani Bardos 

L DELEGADO a) 0  

1A10 222  
co  ALITEN -. ICAÇAO  Est  côpI confere com 

OonqnJ, a Imaresentado. Dou fé.  
Silvana  Chia ;  PO7seb—on - Subsiituta 
Sara de An 'rade`Caliano Pel!igrini - Escrevente 
Andrieli Ro rigues Fernandes - Escrevente 
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icial dORX 
do Inte  
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Di. 

_ 
E-Iv'Ak 	sçiitailnigattthi corn lit 

( 

Mateelo Battab de Carvalho' 
Secretário: da Assembleia 

1 62 
... . .. 

.1101101)1 

DEt  ASSIM'IQUE.SE'gttt: 

• p*I.Eit4p,Se de LAtA00.40.0)41r*: 
MUNKiPAL In  

FEOtRAL  Decreto  le rfo9/si —proc Mine i4554/5o.441 

.../a4P"..4.ASWIVIAMIIVOEUAL 

Aos deoiío dias 10 	de ncvembro rio ano de dois mil e vinte e um no auditóriP da sede 
410 'l-tospit#1  Mahatma  :Gaodl4;,*.40::.4ata,:devidamente mscnto no -.cD4PJ sobre o:-

8L(.49/06.61 4; tb*-66d6ila Rua pnarrinai  13:11:.;ArilaSoreiCatanduva.)SP ..retiniratri,  

le  Os: cliretOres,,e*SpCiadOs, 4o:46.pit4:1*.ii4444:QA,I;Abi :na...fpgna previamente divulgada , 	: 
!ri.Po edital de... convocação e afixada no q046. de avisos da sede, confoxinc previSto.  rip:  
Estatuto Social AbertoS trabalhos em segunda chamada l9hOOmim b Si:. Presidente.  

Luciano  Lopes 1?0-(4.i'ciz:ittvidou.-,0::si. Marcelo Bauab de. Carvalho pata compor 'a Mesa e 

Seeretariai(OS'.r.trilialhea',,,ap0a:a...eOtripOSiça-odainesa, verificando a tadStência de quorum em 
.cOrifOrmidide:OM:p Estatuto 	 tratar da dehberacão prevista no 
instrumento convocatório c 	do Diretor Vict4Pfesidelitee.pOsedõs:8uCsorçs 
.estatutanos A Asserii1740,i.k contou com apresenga dos diretores e associados conforme lista 
de presença 03.04:E  .:1)fiLIDERAÇOSi i 	em 1— Renuncia do Diretor Vice-Presidente  
e 04400 ..40.t 	 eft  	unanimidade de 
:vOtOS,-a homologação do pedido de..ternancia; ptir motivos pessoal(, do Sr MARCELO 
FERNANPES DOS SANTOS, cgdotro cle:Peasoa. Fisita. sob .n.° 049..598,428:-06,'que 
rennriCiada furiço.:depiretocVice-PreSidente'.:Sendo asSime:diante da previSaori6E.Lituto 
Social :Artigo 	 artigo 	 a. Assembleia aprovou a posse, 
-respecE6Tartiente(a partir 	 Diretor Vice-Presidente do Sr.. MARCEL°. 
.BA.T.T.AO: 00. i.C.A.Rv.ALHÕ.í.:C.g.d.4ttro.:de PesSoi-Flaiea Sob. iti.'.133;:383,3.9895,:residente e 
domiciliado.kRua Tagnaritinga 	JardittiBrasili4a:CidW.e.  Pe  Cataricluva!SP; e, como 
Diretor 10  'Secretario;',o Sr jOSÉ:::MAR,10iTEItgAZ::Cgiaitib.cle 'Pessoa Fisica sob n.° 
062 283 268-99,residente e dOiniciliad0.*.R.4*Cariapo:Verde; Cidade jardim, ria Cidade de 
Catandu-SP 'Finalmente, nada mais havendo a deliberar,.esperou-se p tempo .necessirio 

:para con:fee-OP. .pteserite Ata e encerraram-Se: Os trabalhos., a mesma .foi objeto de 
aprovacio, ap§s.Sna..leitura,em yõtação.uninitne, pela Assernblela. Geral Extraordinária do 

em. segunda chamada às 1911.00min, desta data.. 
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go  original ;  à mim apresentado. Dou fé. 
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AUTENTIC  CAC:  Esta cópia confere com 

2 0 MA10 20' 
: - -T 8 2 

— 	"--  Silvan -  C cri Possebon -  Substitute  ,5 
Sara de 	d, c Caliano Pelligrini - Escrevente .- . 	, 	.  

CI)  Andriell R dri ues Fernandes - Escrevente 

1:6; ti'VrATANOW*Si: 

i .1i11,110f  tM$#M QtIISE 	 FArt:-: 
Itie41eragEree deOeTisbikez 
	cie28,08/68 4T.A.piii* Lei riC 10314 de1.3109/77 

fE1)5M4:beerete40:17. /Q9/2 Pr:c4M1 eg1.4541-§i7r4-41.  

EDITAL DE CONVO(. ÇAO I).F.:AsaEmig4gm GERAL EXTRAORDINÁRIA - 

1-loSpitalMahatnia:Gandhi.' 

-OVII547.078.0190001:44- 

1. DAT.kfIORALOCA.I. 

No auditárib Amil Za.kia da sede ;Sodial,'SiMada na Rua Duartina, n.°  1311-, Vila  Soto,  

Catandwia/W-CJP 158W  ISO,  -com V.ctiamada: as 18h.30min e 2a  chamada às l9hOOmin 

,dp;dia 18,404.vernbto-a6;2021 

-11. ORDEN" DO 

Assetnbleia Geral Extraordiniria:' 

1. 	Renúncia do Diretor Vice-Presidente e posse dos sucessores estatutirios."' 

Catanduva; 09 e noveinbro de 2021.' 
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Esta  co  ia contere com 

1. 
 J1(1911131, a mim 	

entado.,_Dpu fe. 
_   

Silvana  Chari Posse.bon 	
te 

Sara de Andrade Calianp  Pe  rin - Escrevente 

7744
-9.1igje5—E-efnancles Escrevente 

Eifk; 



............... 
andhi 

LIDE ASSIM QUE SE F 

CROFILMADDSOB-V1 

(RePréseritada tor Dr. Luciano Lopes Pastor). 

RlLA !;r1. 

egistro Civil d-s Pessoas  Naturals  

i ntslrooe 	i s 	,telas da  Sea  
o i:i Cvnaraii de C; tanduva (SP) 
IV : 

•4 2.: 	 Dr.  Matheus Bre ani Barbosa 
.0,F.1.W.1...0 	EG.AD.O. 

20 iv1A1  2. 
,F6 0 

AUTENT  CACAO:  sta cOpia confere com 
coo orinE.1, 	mi 	d,resentado,  Dou  fe, 

Siivana  roan  Possebon 	Substituta 
Sara de Arade Caliano Pelligrini - Escrevente 
A-tdrieit O rigues Fernandes - Escrevente 

-0 0 

E5 

o 

ti) 

.aSa: 	 

q00-00.0.0et..11dtiOrWebliO: 
MUNICIPAL 1e1 n2 8Lde 28/03/63 ESTADUAL Lei ri 10a1de 13/09/77 

FEDERAL ditréto:4-1-7./*91 Pr.ocWqp'.14•:541.9.9.',141 

DECLARACAO- 

01 HOSPITAL  MAHATMA GANDHI,  *110* 416: 'Rua 
Okiattitii, r OtreolfrOMIA  	 inStrito,no:ÇNpylvIF 

Sob.  riP::47-,91%(.4p*.01:44; pos.t0,0.010.0000.004: pelo seu Diretor Presidente; na 

Estatuto 	divorciado, 

:rnédiCo; portador:dosiRG:114.. 23,140$54 	 .à 
:ikuaBel;O::::kiórit.brite;,-1.5a. ::::aentro;-]patandOVa —iSP;:deciera 'para fins .tle direito, sob 
'PO:OW:40 responsabilidade, considerando -:9::,40t1dido pela E corregedorL! Gera! ..da 
:Justigatles-UOPatila(proCeSso.0:191.0/28594);AquantOSegue, 

.As Atas e-iidcumeritoS.relativdeeo HOSPITAL MAHATIVIA  GANDHI,  são elaborados em 
sistema informatizado,: arquivando-se as respectivas folhas soltas, depois em pasta 
própria. 

AtItilhaS.soltaS„ StSirk ritiS Vias originais,é que constituem o próprio "Livro de Atas" 
do. .HOSPITAL  MAHATMA .GANDHI,.  de maneira que não trá um livro manuscrito ou 
especifico pare que as Atas digitadas sejam depois "colaclai".. 

tatandiiva, 18 de nOverribro de20214 
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Catanduva, 	e novernbro de 2021_ -- 

1 
Oficial de registro 11rvit das Pes 
e de ! erdiçõe 	e Tutcg• 

Comarca  le  CaNricitW,  

	

Dr.  Mathe.uS Bressani B: • 	 
OFICIA DELEGADO 

o c,  o 

-0 0  = , 	 >. (_) as 
AU 	NTICAçA 	sta cõpia confere  corn  

cno  or  mal, a .  nun  apresentado. Dou te. 
0-- :-,iiv  la  Chiari Possebon - Substituta 
_ Sara (.. Andrade  Dalian°  Pelligrini - Escrevente G.,  
CO Andriel Rodfigues Fernandes - Escrevente 

L CIANO LOPES PASTOR' 
Fl  ide.  

TiCAnbtV5P 
tulspitalaw44ricibis,;3rnibt. 

AR L2 

lArg)R0FILIVIA0Vzva.-iy-.7.- 

:ILUSTRiSSIMO SENHORPRIMEIRO:OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE:pgwAS.ARODIpAs.:DA çomAKA DE OATANDUVA/SR 

--Hosp41:Mehattno GoriditkiCorn eidOrtkrua :pitartina 

cidade de iCatariduvaiSK7por ,-seu representantelegal..Pr.: 14iciano:Lopes-

IPastoKt  trasileirWi iwagati tticléCio-PastOr '(ara Maria Lopes. Pastori 

d*or-OiadOij:i6 dtiel 04.0111ye4M Oniao:est4yeii.: médico;::CPEn°205.467:898--

:eFRGk 0,-  :al  80.145,2+,B$MR: residente e:_dOlniCiliado na rua Belo 

:17:lorizonte 	183a,„ .eentro;.•  fiesta  Ciclade; endereço eletrônico 

.lititacaoarogntibil:cormi*:vpim .respeitosamente a presença de Vossa 

Senhoria,, requerero registro da Ata da Assembleia Gera'. Extraordinária, 

00-  ,tmsQa juridica acima mencionada, realizada em 18/11/2021,  Perri  

compi-:q7Edital :det-.QOnV.0000 da Assembleia Geral .Extraordin4ria, tudo 

confOrmeasTegras:estabeteCidas no Estatuto :Bddial:' 
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Para . conferir 4 pnitedtncia dO.e 
documento efetue leitura dp. (aRdOde 
impresso ou acese o endereço 
eletrônit0::httOtiisdkídigitaLtisolus.ir  

al  de Registro Civil das Pessoas Naturaiii 

	

S. 	•fia 

	

de Interdioões 	Tutel 	S-  e  
da Comarca de &atançIun (SP  
Dr.  Matheus Br ssani Barbo  

'A 	OFICIAL I ELEGADO 	
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2 	M 45 	 :3  E E  
›. 	 •CR 0 
6 	 >C) ç3  

cut  AU ENTICAÇÃ 	
----

O  Est,  cópia confere  corn  
cno o . inai, a 	rn a. Tesentado.: 	Doo té. .0 
ap 
cL Sik, 	a  Chian  Possebon - Suostituta .0, 
(=> Sara i Andrade  Callan°  Pelligrini - Escrevente -T)  
up  Andrie Rodrigues Fernandes - Escrevente 

—4 
> 
03'411 

IJ o 

111.5004RMS0001136.471d225 

REGISTRO E 	TÍTU LOS. E DPCUMENTOS E 
GIVIL DAS PESSOAS41.1:RIPICAS 
Rua Sergipe:,903-Centro,CER1580040.0,Catanduva:-SP-Tet(17)3531. 7474 
COrltagaPrYn4litr61!t3"06itaildiNa4C)M.b.r 	 Alexandre Gomes de Pinho 
Www.45rimetrôrè.tiitrocatanduva.combr 	 Oficial de Registro  

    

CERTIFICAÇÃO IS  F.  

REGISTRO CWIL DAS.PESSOAS JURÍDICAS  

CERTIFICO; tonforerte 	 AO' Capita o, «VIU das Normas-  do Serviço 
Extrajudicial da •Egrégia .Corregedoria Gera! .da Justiça -  de -55,o Paulo, que o documento 
a babko rnthcdo fc.0 Oevidamente.rggistrado,conforme segue: 

Nome do:apresentanteralWKITAGOTTO KANZANQ: 
NatOrezado.documento::: ATA:  
NOrry,ercy do OrotOcoltx011029:-4.-Data ditt protocolo 15/03/2022 
Numero do regiStrO:IR -:NtimerO:da iavetta0o:::217. • 
Datatateglstro;„28/03/2022 
Numero total 4e  paginas dQdDcumepto. rpgiStracio; 

Catand. 	rná-rgq022 

a,chi 
MATREEMNICOL-$St—PREPOSti) ESCREVENTE 

. . 
Esta certificação é parte integrante e inseparável do documento objeto do registro.  
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Mahatma Gandhi 

/AK 469#4 oAtipahaid.,  

peclAraç d iittnetade PurAtcit: 
MUNICIPAL t.,.N 	t1P 28)013#0 ; ESTADUAL e r C34 	.4 ,o.,•' -.-- 

FEtifIttAL.Pretude:17/09i9.2;-.Petic M 44- 2, 

pasfomEMAAVIVA  GANDHI  

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
I. 
i 

Aos vinte:eiillari*Otkideinovcrnbro.do ano de dois  Mae  vinte, no anditõrio tlasedeldt'),I,H4StUral. 

..Nlabarma:GillaiWiiesta4aratsiiiiplxtquenve denorninada AssOciaau Nlahaniia (.i40444.4144-arAgArg- . 	. 	...... 	 .. 	,. 	. 	. 
inr.erira l'i0, 04P.1 ,*64:0 o  re"  47.i178,M0/)G01714;:  Om  sede na Rua Duattina; :1 :ill, ' V.,,i1a..S.90.1.. 1 
Caranduya/SP;:.¡#400in-se os ,direiorr.s e gSSOgiarlti. do Hospital Mahanna:,(landb 'Onforine . 

previamente:divtilgido nó?edital Eig  convoca.,06elafikado no quadro de avisos :da stzSi , eilnfOrrne 
, 

previsto 4» gsgzt.tutel Sotial, Aberros os. trabalhos  ern  selp.inda chaniadaa,s i19110(iminv;4S1. FliNiderzic 

LUcian01:4pe.5.'PastorTcotrcidou o Sr. Marcelo Bauab de Carvalho ¡liara compor s rnesa:4:i4er.  ceatiar 

os trabalhOS.;::após a enniposiCsin da mesa, verificando a existariCia de quOrurn-ein eorsit+faele cOnv 

o Estatuto.  5Ocial:passou-se  emit),  a tratar da deliberaeit:Pri*isra no insgrutriento COoti.t0TiCti i'i: 

Renuncia dó : l.f," D4vccN• de l.Cotriptas; A Assembleia contoti.Ornaj:.itcsenea4i.ts.,dif.001rek4 a4.Ottadtrs 

.ccinforme:*4..4.4 preserica anexa. DELLBERAQ5E.S .  itetti: I :,:itstaCtiicia- do r, trafeto 0.0 , 	•, . 	., 
comps4.9,:.:apttitiou-se,  ern  assonblcia, por unanimidatk de N,otos; a hornologacio dr4 pedido  di  

. 	: . 
renúncia, por ineirnios:pes*ais, do Sr. ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTO *:1-kasiiIps:  

casado, aposentado 	rua Minas Gerais, 15.5. apto. 	centro,nacidade.e.t 

que renuncia da funç.io de Diretor de Compras: Sendo aWm..sesi suplente passa a tera 

Diretor de ('.cunpras. Finaltnentc, nada mais havcodo a deliberai, esperou-se o tempo t  

confer-0u da  presents  'U 81 	(IN trabalhos, a rriestra foi obieitnde 

eitura ,..n =mç» oeitiiirne;pvia. iN.staubteia (-sere Extraortlinitta do Hospital 

a em segunda cluunada 19ht:10misvdcsta data: 

:.  Luciano  Lopes Pastor -  

Presidente da Assembleia '  

2\ .0—..MAt 	 0 0  

•Ct3 
• cv 

Ft,a ”ia confere com o re 
,in  aa ad2o2u.  Silvana  (filiart Poss-eben 	Subifitit Sara de Andrade C iano.elhgnni - Escrevente Andrieii Rodrigues "E,ernandes -  Escrevente 
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1LUSTRiSSIMO SENHOR PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTROCIVIL 
DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE CATANDUOJSP 

I 

:Hospital  Mahatma  -Gandhk:Oom,tecle t40:1Uia DUartinalf 

cidade de .CatanduvaiSP, por seu representante legal  Dr, Lucian  i) Lopes 

Pastor; brasileiro, filiageo Luciticio Pastor iei Vera Maria ,Lopes i.Pastor,. 

divorciado, o  gust  não vive em união.estevel, medico  CRP  re205:4i57.898.. 

89„" RG 	2.3.180.145-24SP/SPi .residente e domiciliado : 	rim  Boo  

-Horizonte. 	 Centro,  nests:  .cidade, -;:endereço : ieletreinico 

Jiclt3caQ©maandhi 	vem, respeitosarnente4;presenga de Vossa. 

Senhoria, requerer o registro da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria, 

de pessoa jurídica .acima mencionada, realizada em: 26/11 /20U, .bem  

Comp  Edital de Convocação da  Assembleia 	Extraordinaria 

Dociitwael de ikiiktmt. 
Mø4CtPAL%1 de: IF‘A'1'8?.t i.ESTAIVAt. _erJ7.4d 	77 

FOEMI 	et.w.17755,i92. PTocl 	4S.W0544:2: 
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HOS'PITAL 

aLma Gandhi  

(Rettor*Oftt  Woes Pastor) 

especifico para  qua  as Atas digitadas salarri.dep ".colaciar. 

Cat:anduya,26;de.poieMbro 00.2%0. 
, 

LfRiSPITAL MAHATMA GANDHI 

) fi6 e4:: .de Reg!  re  C!vi das Pesso as::!4. In 	'19r,ies 
C.; arrt/t,ar.c,9

, 	,s;nast.rFi
iiuni 

.ESTADUAL • r12. Tan4.01.3pe:!77- 

OPICIAL 	:1,E:(3A00 

o. 

con fere7:ort.! f.  
dr 	• 	Qell.  • --ibstvut ielipodrigues 	 ta 	 •::Gr HOSPITAt. MAHATMA 

'4AND14ti 
	Rua 

Duarbaa n5 itt  Bairro Viia  Soto  ria 
ernandes  

cidade cie .C.atanduva SP, inscrito 	CNP,i/NW. 
'..SOh.riF..41:73).7.11.411N(X)D.1,14,:ngslo:atp rapresentada: 	seu Diretor Presidente, na  

forma .seu: EtaEstatuto Social:polo  :Dr.  waANG,LOPES.,:lyksm.,.braogiroi: iivorciado 

	

. 	. 	. 
• ro.edica,i.:portador..daRG: ti..23...,18(1454::.tic.i.•CP.F/M.k.r.if 	 Sidente.a. 

E 

 

Rua Selo .1.1000nte„ 1:,544.,::...Cgr4F9i...Ça..an.(;iLiyia.:  .$P 	 sO.4.1 

pona...0ejesponsabiiidadei 	 Çorrepc.I.or4Geral da 

A.44sttigt.46559;Rauliz.(Prqcessp., :.p.10/28595),..0 tl,,tiatno-segue 

(iPUr-jj 	ahanc

, 

As Atas e'ddqumerittittelatimossao.HOSpITAIMARATMA- .GAND;41:i tão etatiorades em 
I 

sistema irdpriTtaiza4t4,,arquivande.a resPettivas..folhas:.soitas,:depol.::erni:pasta 

KOpria; 

As folhas soltas, assiirk, -nas vias originais é que.Constituern. -&pedpeio.nLiviti de Atas 

do HOSPITAL  MAHATMA GANDHI,  de maneira que nao ha um Livro mapiscrito ou 

„ 	c ri , 

MA 

°r1.9.21.4 al! a rnÍrnc  

fikOliga Utiikig0 ikiE4C11: 

DECLARACAO 





AS SOC. AÇ0 

*lama 
iandhi 

SAÚDE E  ASSN..  QUE SE FM! 

Deciaraç8iiii de UtilidadePtiblica: 
MUNICIPAL W n'91 de 25/08.168 I  ESTADUAL  Lei nk 103-14 de 13/09/77. 

FEDERAL Deueso de 17;t6r91- Prot, M.1 9  145$4/90.441 

I 6 2 

MICROFILMADO  SO 

23. T.D..R- j. C• ,;.  

.Finmdotv; nada mais havendo a deliberar, esperou-se o tcmpo-neceSsario•pani confecção 

da.presente . Apa . e . encerraram-se os trabalhos, a rne*na fOi objeto de ap.rovaçAoi  open. Rig  

leitura, eitiVoitacio unânime pela.As.setribleia:(icral OrdinAria do HospitalMahanna  Gandhi:,  

iniciada em segunda chamada is.Q0h.30.rnirn, desta data: 

Catandu*SP, • Z9* 

Luciano  Lopes Pastor 

Presidente da Assembkias  

Marcelo Bauab de Catifalho  

Secretário da Assem 

Ti go Bizaik  

Advogado-  OAB/SP i90.693 

REG(S-11N) r  !MOVE'S,  TITULOS E DOCUMENTOS E 
CIVIL DAS PtSSOAS JURiDICAS 

stua Sergipe 903, Centro - Catandnea/99 -  Pone  (17)3531-7474 

Protocolado sob NO 01(1222, es 

	

22/06/2020. 0 presente doolusento foi 	of23143.,,,rre,, 	„,„ 

	

sob Pr 174 junto ao re5p.stro 	asta40.. , 	Rs  11 9€ 
de 	Pessoas 	 Beni  , , ,, 	R$ 9 ss 

mir..caes..1.16149 .. 	dati, ee ae9.03,v/` 	at  2,59 

	

:ateei 21 do .1s.lb 41'104 	RS 3 .37  
is9 

	

' 	Serviço 	)4ia.  	1114 2.2  .36 
59/29) 	so.)disole; etne:  at  0.00  

	

TOTAG. ,,, ; , 	R$ 83.37 

POLITEIIS NIC0L091-PREPOSTO. E 

CART413 IEREGISII6OVI1 DE COMMA R 
Rita Awn., 7? '440: i17) 3621-M 	. 

Recasteço per semeeeiten. ••:isr . 	de; ittlAte t,'N'ES WM, 

WM) ENAZ 	 110} B113,1_,,e1± 	vatr. 
eccoiialco e itt 	 • 	 

Catanduin 
Et " 

, deli ter 
pituloXVEII das 

ExtrajUdicial da E. CGZN,Prd 
Catanduea/911, 03/07/2020 N: 

.4 
to de 2DM. 
dade. 

,,xECORIDDeittOrKt C. 
• . , 

'.:0,00cpas 
 

";arodi-Aa „v -CEP tSt41-3111 . : 

OS §.1* -Z521 A 	 : t& • .354-ie2 . 
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RUA DUAR1 INA, 1313 JARDIM SOTO 1 FONE: 17 3524-9070 j CEP: 15810450 I CATANDUVA-SP 
CAPP 47.078.019/0001-14 	 &MAIL:  hospital@mgandhi.conits  
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ASS'Or.(Aeq..40 

ahatma 
-`andhi 

$1-i ÓOE. É ASSIM QUE0FA21 
Dedaraçõesde UtilIdade Pública: 

MUNICIPAL  let  n961 de 28/08/613 ESTADUAL tatne 10114 de 13109/77 
FEDERAL Decreto de 17/09/92. Ploc 	rti,  14554/90-441 r.-)1 

1.5R. T. D. P. - Cearnft:I:J.a:P.r; 4 

Neste ato, considerando esta eleição parcial, o Presidente apresenta todus os membros atuai;i;:iP; 	' 
A t, 

o  

MICROFILMADO SOB N.  

1•82 - -- 

do Conselho de4dministraçãoc suas respectivas classes: 

OA, 

Jean  Paes de Oliveira, ret;tresentando a classe da alínea "a" do ailigo 

•29 clo Esuttuto 

Amtimio Donizeri Macedo, represent-2Mo a classe da  alines.  "b" do 

artigo 29 do Estatuto SOcial; 

OlegideiPeres,  rep  sentando. a classe da alínea "b" do artigo 29 do 

EstatutO- ocial;  

Also 	'Verteita da Silva, representando classe da alínea 

CIOArdo 29 Estatuto Social; 

Brasil Maria, representando a classe da alinga At:" do artigO 20 do 

Estatuto Social; 

Vara Maria Lopes Pastor, representando a classe da alínea "c" do 

artigb 29 do Estatuto Social; 

1 .IZ ePe 	ne E
• 
	..:, 

v. 	..., e 	
3 8— 43  CO 4., 

Leonardo Nogueira Tozarnk representando a Classe da  althea  " e' do \z  
c- 4D 

za 	 C • , CO C4 

	

-0 0  ''. 	artigo 29 do EstatutO Social; 
0 	 0 o  0-0  co  .2 .. . .- 0 

.0 . 0.., 	'' 	 •riela Mazzutti, representando h  close  da alínea "X' do artigo 29 
0 4) 	c L.. 
c 	c 	do Estatuto Social; 

Lu -..; 
'4  co  

	

7.-. 	jteiiitia; 4074,¡:.,Nljura, representando a cla.sse da alinea "d" do artigo .. „ 

	

to "k ct 	,29 da Esto Socia4 
Z-8 TE . e•t; 

..c. 	Gabriel Soubhia Moreli, repreSentando a classe da alínea. "e" do 
l'"leA eq ic'd  Wed  soles 

artigo 29 do EstatutoSocial; 

6/2  
RUA DUARTINA, 1311 I JARDIM SOTO FONE: 17 3524-9070 I CEP; 1581Q-150 ICATAN6UVA-SP 

CNPJ: 47.078.0191000:-14 	 bospitalebnigincihixotitbr 
• 

• 
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AS.SOCIAÇAO 

ahatria 
4‘, 

SAÚDE E ASSIM  OE  SE FAZ! 

Declargtiesde UtiWade PdblIca: 
MUNICIPAL Lei riti 961de 28/68/68 X6:rAf)1.161.: te i 10314:de 13105P7  

FECERAV necreto de  171ÕV92 .—  P:toCI 41 rts! 14564/90441 

MiCROFILMADO SO  N.  

6 2 - - 

I.°  R. T.  D. R: - 04anduvii-SP. 
IV. Itel..isar c6ntratos de compras para. avaliar se cstio de acordo 

Cot  VP'  1,  

Corn  as nortnas procedentosda Entidade. - 

V. Resolver conflitOrcoMfornecedores cio reclainaçiies; 

VI. SuperViOtinata equipe de Compras; 

Criar e :implementar indicadores de desernpertho d6 

departamento de compias; ' 

VIII,Monitor-ar as grandes tendências no inereado de fornecimento 

:C iinplantir plaiios:de ação; 

IX. DesenVolver e implantar estratógins :e procedimentos de 

contratos de compras e definir parilmetrts  parr!:  as negor,daões.' 

Sendo assim, determinou-se a realização de estudo de redação de minuta do EstatUto S6cial 

tom a inclusão desse membro no corpo da diretoria executiva a ser provada em futura 

assembleia. 

Item 5: Por Ultimo, haja vista ,a necessidade 46 eleger uin membro para 6 conselho de 

Administração da Matriz„ tendo em vista, que houve rentioeila  dc  9fn membro da Classe -e, 
Sra. Isabel Fernanclet.  RatriondtvO  Pinto, (1.40: mrwilgiott;  par motivos pessoais. Para 

cumprimento das'ciiSpOsições legais, rieeessaria a stilistituição do membro, compreendida a 

necessidade permanente, passou-se então !a: çlgicip do candidato e, após as devidas 

deliberações e apurados os votos, foi aprovada a: eleição do seguinte membro que passa a  

cowpox.. Q.. 

Reguitto. ' C 
eid;c;00 

C.otn arc 
Math 
OF 

selho de Mministra  ão  da matriz, p •ua fins de atender a Lei Federal n.°  

sioieNifilutsin 	
osse na data desta Assembkia,  Oa  formado.Estatutot  

tee  de Sed 
uye (813 ) 
SerVos  

ADO' IL  MARIA, brasileiro, viúvo, aposentado, residente a rua Ceari,  

°Ant 	Cdt#rii!-  Catanduva SP, RG.:33.36805 c CPF 031.609398-04,  

ia 
 'ecosirjaino dilMandato trn 02/01/2021; c 

resented°.  Dou te.  
an P essebon - Substitute 

Callan° Pelligrini -  Escrevente  
ues Fernandes -  Escrevente   

UA DUARTINA, 1311 I  JARDIM  SOTO I  FONE:  17 3524-9070 I CEP: 15001.50 I  CATANDLIVArSP 
CNN: 47.078..019/0001-14 	 E-MAIL: hostitaterrigandli:Cettrar 
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MICROFILMADO  SOS W. 

16 2 MO MN 

R. T.D, °J. 

A$SOCIAys.0 

abatma 
andhi 

SAUDEÉ ASSIM QUE SE FAZ! 

Declaraq6e$ de Utilidade Pública: 
MUNICIPAL Lei n9961 de 213/0516$ ESTADUAL: Lei ng 10314.de 13/09/77 

FEDERAL Decreto de 17/09/92-- Proc.Mi ng 1454190-4.43  

ANTONIO  MORELLI SOBRINHO;  bra  sileiro, casado, corretor de imó 
RG: 3.048.358-X, CPF: 286.777.22845, rcsidente a rua 14 de abril, 548, apto 
Higienopolis, Catantkrva -SP_ 

Conselho Fiscal Fiscal Suplente 

LUCIO VITORINO PIVOTTO  JUNIOR,  brasileim, casado, Policial Militar, RG 
32.454.299-9, CPF:283.579.668-10, reSidente A Rua novo horizonte, 463, Vila Améndola, 
Catanduva./SP... 

RONAN ATONIO GALBIATTI, brasileiro, solteiro, consultor agricola. RG 44.678.483-
7, CPI' 359.907.548-41, residente a Rua Barão ..do. Rio Branco, 465, centro, Santa Adilia/SP. 

MARCOS HENRIQUE GARCIA, brasileiro, casado, ap9sentado, RG 11.544.529, CPF 
010.631.688.66, residente .a Rua Belém., 1190, Centro, Catanduval$P. 

Itetii-4: foi tomada a palavra pelo Ptridente ,que exPtis e detalhou a necessidade, as funções 
e iniriortlincia do cargo do membro e e...2q Diretor de Compras,"colocando em votação a 
criação do cargo 4-e: ''Ditiotor. * COmpias... 'T:arnbéTi deliberou-se que não haveri a 
modificação do estatuto nessa OPortnnid44,...aguardando! ,futura assembleia especifica para a 
modificação do estatuto, dcixando, 4,5041, tempo suficiente para. o amadurecimento e estudo 
do texto que deverá .conter adiretrizes aqui fixadas. Após as devidas deliberações e debates, 

- 	aprovou-se por • unaniniiijaCie 4e  vows  a criação do membro "Diretor de Cornprasr, que terá 1 

as seguintes diretrizes: ' 
I 

das  P 
e Tut 
Caiund 

BruSrlant 
Al. C.fri-ECA 

Realizar o destriV6Iviinerito e homologação de novos 

oglit1r0 CPI 

L .  
rdiide3 
inurVa 
nine  

ssoas Naturais 
las da Sedel—At 
va ($P) 
ar5Osa 

DO 	o  de compras; 

onrplanejatnento, gestão e controle de.todos os processos 

ins Mari P.  
de Andrade Cali 
jell Rodrigues F 

t22L_4iopl  co ere  cr 
.ornecedores de fOrma aobter melhores preços; 

ss.bon - Substituta 

rnandes Escreveraffil...eókurólàf ity:tykornerito do departamento;. 
o _Escrevente 

4/2 
RUA I,  ARTINIA, 1311 i AROMA SOTO FONE: 17 3524-9070 j CEP: 15810-150 j CATANDUVA-SP 

C Pi: 47.078.019/0001-14 	 E-MAIL:  hospitaiemgandhi.rom.br  





ASSOCiAÇA0 

ahatma 

SAÚDE E ASSIM QUE SE FAZI 

Penlaregies de Utilidade Ptíbti 
MUNICIPAL: Lei ng 9E1 de24i/013/68 ESTADUAL: Lei 'II? 10314  tie  .13:109177 

FEDERAL  tenet*  de: ma9f92 PrOC.. Mi n5  2455403().44.1  

I. 

MAR TIN 

,k pia 
sent"  MAO 

inal a 

ISABEL FERNANDES BARRIONUEVO'PINTO, brasileira, casada, aposentada, RG. 

1 \ 

3/2 

Esta 
irn a 
Possebon • Substituta 
aliano PeIligrini - Escrevente 

Fernandes - Escrevente 

\ 

--:jfla Chiar 
da Andrade 

Cl) MI 	. I Rodrigue 

4.484.28° 	CPF 304.774.508-06, residente a Rua Para, 433, apto 121, centre), 
uva/ 

I das P  sums  Naturais 
e  Tut Ins  da Sede 

de Catan uva (SP)  
us  Bressant 8erbegti,t -̀a 

DELEG DO 	±t404  

IARDIM  SOT  I FONE: 17 524-9070 I CEP: isaio-no I CATANOUVA-SP 
6g1 !V4001-14 

do. Dou fé 
	 E-MA1L: hospital@mgarldhi.con ,  

MICROFILMADO  ROB Ist.*  

1 6 2 

R 	T. D. P J.. Catandr, 

Diretor Juridiew/RICARDO HENRIQUE FERRAZ, BRASILEIRO, CASADO, 
ADVOGADO, RESIDENTE A RUA.  JOSE  DIAS, 272, EM ELISIARIO/SP, RG-ci• 

' 
22.073246-2, CPF: I 71.g14.098-32 NASCIDO EM 23/09/1972; 

Diretor Patringiniix  JOSE  RICARDO COSTA, BRASILEIRO, CASADO, 
COMERCIANTE, RESIDENTE A R1:A MATO GROSSO, 279, FlIGIENOPOLIS, NA 
CIDADE DE E.A.T.ANDUVA,SP,. PORTADOR DO RG: 18.099.046,  CPR  055.803.258-
35, NASCIDO EM 30/06/1964; 

1° Diretor de Compras; ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS, 
BRASILEIRO, CASADO, FUNCIONÁRIO PUBLICO ESTADUAL, RESIDENTE A 
RuA MINAS GERAIS, 155, APTO: :72, :CENTRO, NA CIDADE CATANDUVA/SP,, 
RG'17,143956, C.PF 109 460.4.1865, NASCIDO EM 24/10/1967; 

Ditetot de Compras: JOÃO M.ARTINEZ PERIN, BRASILEIRO, CASADO, 
PERITO CONTÁBIL, RESIDENTE A. RUA FORTALEZA, 868, CENTRO, 
CATANDUVA/SP, RG 5.428.203/SP, CPF 513.262.138-49, NASCIDO EM 20/04/1950; 

Item 3: apc5.a as devidas deliberações e apresentgte) s.  membros da chapa devidirnente 

registrada, foi colocada em Votaçio e apurado S 	Votos.,,sendo aprovada a eleigao dos 

membros do Consell*Fiscal, e imediatamente designad4...peIo Conselho de Administraçao 

e empossados noi seiii cargo*, eleitos na data desta. Assembkia. 02/06/202K com seu 

término de mandato  ern  01:/06/2023,n2 farina 015 Estatuto, tendo a seguinte cornposiga.o.: 

Congalo Fiscal Efetivo 

MANPEL ALVAREZ MUNHOZ, brasiteiro, 	representante comercial, RG: 
47331, CPF: 074A30.088-53, residente a Rua Mato Grosso, 886, I hgienopohs, Catanduva — 
SP; 
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andhi Alokr 

SAÚDE E ASSiM QUE SE FAZ! 

1. R. 1.8. P.J.- Catasduva-SP 

Diretos.. Jurídico: PEDRO BORGHI  JUNIOR,  BRASILEIRO, CASADO, 
EMPRESARIO, RESIDENTE A RUA TEREZINA, 01 - VILA ROBERTO — 
PINDO \Lk/SP, RG 21.368.955-8, CPI= 171.691418-31 NASCIDO EM 29/06/1972;  

SOTO-1::FONE: 17 3524-5070 I CEP: 15810-150 CATANDUVA-SP 
1 	 •: 	 E-MAIL:  hospitalgarrigandhi.combr_ gy 	• 
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cn Andrieli Ro igues Fernandes - Escrevente 

Declarayles de littlidade Pública: 
MUNICIPAL Lei n2.961 de.28/08/68 ESTADUAL: Lei n9  10314 de 13/09/77 

FEDERAL Decrsto de. 27/09,192 - Proc. M3 ntt 14.55400-441 

Administralio e empossados nos seus cargos, terido seu n-tandato iniciado em 02/06/2020; 

e  corn  seu término de mandato em 01/06/2024n* fonna do Estatuto, tendo a seguinte 

composiçio: 

Diretor Presidente:  LUCIANO LOPES PASTOR, BRASIWRO, MÉDICO, 
DIVORCIADO,,RESIDENTE A RUA BA n HORIZONTE, 1536, NA CIDADE DE 
CA.TANDUVA-SP, PORTADOR.‘  DO KG : 23.180.145-2 SSP/SP, CPF: 205.467.89849, 
NASCIDOEM 13/10/1974.  

• Diretor Vice Presidente:'  MARCELO FERNANDES DOS SANTOS, BRASILEIRO, 
CASADO, ADVOGADO, RESIDENTE A  RAJA  AUGUSTO CANOS() , 604, NA 
CIDADE DE CATANDUVA-SP, PORTADOR DO RG:. 12.403.639-9 SSP/SP,  CPR  
049.598.428-06, NASCIDO EM 09/05/1964 

Diretor 	Secretário MARCELO RAVAB DE CARVALHO, BRASILEIRO, 
SOLTEIRO, OFICIAL DE JUSTIÇA, REsIDENTE A RUA 13 DE MAIO, 1900 — APTO  
or,  CENTRO, NA CIDADE DE CATANDUVA-SP, PORTADOR DO RG: 17.625259-
9, CPF: 131383,398-95, N..4.SCIDO EM 28/06/1970;  

Diretor 2° Secretitior  JOSÉ MARIO FERRAZ, BRASILEIRO, COMERCIANTE, 
CASADO, RESIDENTE A AVENIDA MARANGUAPE, 522, PARQUE FLAMINGO, 
NA CIDADE DE CATANDUVA-SP, PORTADOR DO RG:15.408.278-8, 
CPF:062.283.268-99, NASCIDO EM 15/05/1963; 

Diretor 	Tesotiteiroi:  MARCOS ROBERTO NISHIYAM.A, BRASILEIRO, 
CASADO, PERITO CRIMINAL, RESIDENTE A RUA NATAL, 352, NA CIDADE DE 
CATANDUVA-SP, PORTADOR DO KG : 13.915.815 SSP/SP, CPF: 056.470.578-02, 
NASCIDO EM 05/V/1962;  

Diretor Tesoureiro;  MARCH} ANTONIO  HUMEL, BRASILEIRO, CASADO, 
APOSENTADO, RESIDENTE A RUA NOVO HORIZONTE, 538, JARDIM 
AMENDOLA, NA CIDADE DE CATANDUVA-SP, PORTADOR DO KG: 5410.292-
3, CPF: 405A8A38-I5, NASCIDO IN 08/04/1950. 
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S; N546°  
AOS 	nove dias -do naCts de maio.'do ano de .46is Mil  Once,  no aliditóritic.4a. sede do. 
;HOSpital 	hatma qandhi,. nest0'.‘ta,, siMplesniente .denominada. Associação 

. Mihatrna  
Gandhi,  d 	ente inscrita na:CNPJ:  sobre o e.47 07a..°19/0001-14, com sede na Rua 
Duartiiia, ‘..12,  L.:  Vila.  Soto,  .. CataridUea/SP., reuniram-se os • diretores e agsociad .S d • ..• 	. 	• 
•Associação  Mahatma  Gandbi;coriforme previamente divulgado no edital de convocação e 
afixada nç 4taadro de avisos da sede, conforme .prOiSto. no gstatur° Social; Abertos os 
trabalhos em segunda chamada AS 09h30niinhiai o...Sx, Presidente  Luciano  Lopes Pastor 
convidou o Si.. Marcelo Bauab eiç Carvalho para corripor a mesa e  secretariat  Os trabalhos, 
após a composição da mesa, verificando a existencia de.  (tut.  irum  ern  conformidade  corn.  o.  ..Estatu.  to Social, passou-se então, a tratar da 'deliberação prevista no instrumento 
•contotatório; 1...Apresentacio de ecintas-•40-4.ior«gio.  oij¡e¡Tior, ja, aprovadas em As$embleia. 

Eleição di. Diretaiia. Eieeudva,:nos moldes do artigo. 15, 30 atolçA 	34, todos do 
Estatuto social para o próxitno 	 -do Conselho-fiscal, nos Moldes do 

:-artigo 30 alínea "d",agEstatutti Social. 4. Apreiva0.6 da cliaçãodocargo de 1° c r Diretor 
de.:COr0Pr.a!0:..5,...Ele.1510 ide.novo.-menihro..para o.tonselho  dc  Administração da • Matriz': :A. 
A s. .s.  erriblela-; contOrt.•  corn  a presença  dog  diretores, do Conselho de Administração e 
associadoS,..confOrtne relagionado em lista .de presença anexa. DELIBERAÇÃO. item 1 — 

iniciados os tral?athose feitas as apresentações pelo Sr Presidente, foi dada 
4-palivra ao Sr. 

Diretor TeS'aureit0 que apresentou a todos esclareceu . ps c¡iicationamentos, das contas dos.  
exercícios anteriores, aprovadas em assembleia, cncerrando-se.o .ptimeiro tema  corn  simples.  
incursões, hajalyista.a..aprovação  j.á  ocorrida pelo C..;onselhade Administração; 

Item. 2; Após as devidas. deliberações e apresentação dos membros da chapa devidarnente 

.registrada., foi colocada cm.-.votaçao-e. apurados os votos, 
• sendo aprovada a eleição dos 

membros. da Diretoria Executiva e itriediatatnetge designados -pelo . Conselho de 

1/2 RUA DUARTINA, 1311 I JARD1N1 SOTO 1 FONE: 	
150 CATÁNDUVA-SP CNPJ: 47.078.019/0001-1,4 	

4-imikit:;:iidspitatOrattandhi.COMA74%. 

• 
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REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E 
UM CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 

Rua Sergiper903 -Centro-CEP:15800-100 -Catanduva -SP-Tel: (17)3531 7474 
contato@primeiroregistrocatanduva com.br 	 Alexandre Gomes de Pinho www.primeiroregtstrocatanduva com.br 	

Oficial de Registro 

CERTIFICAÇÃO DE REGISTRO 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURiDICAS 

CERTIFICO, conforme itens 5.2 e 23 do Capitulo XVIII das Normas do Serviço 

Extrajudicial da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, que o documento 
abaixo indicado foi devidamente registrado, conforme segue. 

Nome do apresentante: BRUNO PAGOTTO MANZANO 
Natureza do documento: ATA 
41:Mlero do protocolo: 011027 - Data do protocolo: 15/03/2022 

Número do registro: 162 - Número da averbação: 215 
Data do registro: 28/03/2022 

Número total de páginas do documento registrado: 51 
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RUA IDUARTIVA, 1311 f4A13011W SOT10-1 FONE: 17 1524-9076.1:CEP; 15810-150 1 CATANDUVA-SP 
Cist RI: 47;078.013 400144 	 E-MAIL  haspitaffiltrtgandtii.ennthr 

Art  41 - Este Estatato aprovado pelo Conselho de 

Administração em Assembleia Geral Extraordinária 

especialmente convocada para este fim, realizada em 15 de 
abril de 2021;"revoga os anteriores .e entra em vigor na data 
de sua aprovaçâof 

Catandtiva, 15 de abril de Z021.- 

o Lopes Pastor' 
Presidente 

DAD/vela ii-;i7mb de Carvalho 
Secretario 
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MUNICIPAL: Lei rfe 961 de 26/G8163 ESTADUAL- Lei 10314 de L3/09 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 
 36 - O exercício financeiro da Associação coincidirá 

com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e termino em 
31 de dezembro de cada ano.  

Art 
 37 - O Hospital recebe deficientes físicos e/ou mentais 

sem distinção de idade, após avaliação criteriosa da 

Diretoria Clinica que poderá recusar a internação.  

'mu° so8 1\i7i 

I 6 2 — 
k; a tat2-1.Lk2r, 

Art. 
 38 - Nos casos de fuga de paciente, o Hospital não se 

responsabiliza por quaisquer danos materiais ou físicos 
causados ou sofridos por terceiros.  

Art.  39 - O Hospital não receberá para internação em sua 

matriz, situada na Rua Duartina n.° 1311; Bairro Vila 
 Soto,  

Catanduva/SP, réu preso já sentenciado, em prisão 

preventiva temporária, prisão por pensão alimentícia ou 
outras espécies de cárcere.,  

Art.  40 - Os casos omissos no presente Estatuto  sera*  
resolvidos pelo Conselho de Administração, por decisão de, 
no  minim*,  2/3  (dois terços), sendo eleito o Foro da Comarca 

de Catanduva para dirimir quaisquer divergências eiou 

conflitos oriundos deste Estatuto e referentes a seus 

Associados, em detrimento a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja ou que venha a ser; 
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540,0E E ASSIM  'QM-  SE FAZ! 
DeCIWações:de Utilidade 

MUNICIPAL  jai  n9961 de 28./08/68 ESTADUAL Lei n'a 10314 cie 13/09 

para conhecimento público, devendo cada membro da 
chapa estar quite com a tesouraria. - 

Parágrafo Primeiro - As eleições administrativas ocorrerão 
sempre até o mês de Junho: 

Parágrafo Segundo - Qualquer impugnação deverá ser 

interposta por escrito dentro do prazo mínimo de 24 (vinte 

e quatro) horas, antes das eleigões, exclusivamente por 
associado efetivo, quite com a tesouraria. 

Parágrafo Terceiro - As impugnações serão julgadas pelo 
Conselho de Administração. 

Parágrafo Quarto - A eleição deverá ser feita por 

escrutínio secreto e presidida pelo Presidente ou quem 
este designar. 

Parágrafo Quinto - O associado eleitor 

representado por outro associado eieitor, 
procuração. 

poderá ser 

através de 

Parágrafo Sexto - A apuração deverá ser feita 

imediatamente após o término da votação e os eleitos 
empossados imediatamente após a apuração- 
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DeciaragSes de Ukihdade 
MUNIC/PAL Lei e2  961 .de 28/O4/68 ESTADUAL Lei n2 2014 de 13/09 

hipótese, sob nenhum pretexto, inclusive, em razão de 

desligamento, retirada ou falecimento de seus 

administradores, conselheiros, mantenedores, associados 

ou membros.'  

Art.  34 - A Associação só será dissolvida eiou extinta se for 

verificada a impossibilidade de consecução de seus fins e 

com decisão de, no mínimo 2/3 (dois terços) do Conselho de 

Administração. 

Parágrafo Único - No caso de dissolução, extinção elou 

desqualificação da Associação haverá a incorporação 

integral do patrimônio, dos legados efou das doações que 

lhes forem destinados, bem como dos excedentes 

financeiros decorrentes de suas atividades ao patrimônio 

de outra Organização Social, qualificada no âmbito de 

quaisquer municípios e/ou estados da Federação eiou ainda 

do Distrito Federal, da mesma área de atuação, ou ao 

patrimônio do município, estado eiou Distrito Federal em 

que estiver atuando, na proporção dos recursos e bens a eia 

alocados &ou as suas filiais, afiliadas e mantidas. 

CAPITULO VI 

DAS ELEIÇÕES  

Art.  35 - As chapas que concorrem As eleições para a 

Diretoria deverão ser registradas na Secretaria do Hospital 

(qmagenta e oito) horas antes das eleições, 
do Sede 
isopno fixando-as no Quadro da Secretaria 
o s a :1141,T, 

,Ahio?S01-0 1 FONE: 17 3524-9010 1 CEP: 15810-1501 CATANDUVA-SP 
00e-4t 	 E-MAIL!  hospitai§mgand ,corn.br  
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E DAS RECEITAS" 

serviços sob a responsabilidade da Associação, adotando as 

providências cabíveis; 

m) aprovar e dispor sobre a alteração do estatuto por 

maioria, no  minim*,  de dois terços de seus membros, em 

Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim 
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c
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P s se l-Ti;so • _Afrata  Cali  ro Peilignni 	,crevonle 

— Ortputrimônio do Hospital Psiquiátrico Espirita 
drite,  F rlAcieq  

Mahatma Gandhi  6-  constituído de bens, imóveis com 

registro no 1° RTD da Comarca de Catanduva/SP 

transcrição n° 20.871.Livro 3- AS com  area  de 7,26 

hectares, moveis veículos e semoventes, ações apólices 

da divida pública, contribuições de associados, auxílios, 

subvenções e donativos em dinheiro e espécie. 

Parágrafo Onicot Os bens acima citados vincular-se-do 

cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, salvo 

quando a receita não suportar as despesas com a 

manutenção do Hospital.  

Art.  33- Todos os recursos financeiros, rendas e resultados 

operacionais serão aplicados integralmente em território 

nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus 

objetivos institucionais da entidade. 

Parágrafo único - E vetada a distribuição de resultados, 

dividendos, bonificações, participações, bens ou parcela 

do seu patrimônio liquido da entidade em qualquer, 

RUA MARTINA, 1.31.1 f  AROMA SOTO I FONE: 17 3524-9070 CEP: 15810-1.i0 j CATANDUVA-SP 

CNPI: 47.078.019/00Di-14 	 E-MAIL:  hospital@mgandhi.corn.br 	I H 	. a 
_ 	VISTO ) 
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MUNICIPAL Lei n9 961 de 23/08/68  ESTADUAL  _el n2  1014 de 13/05 
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f) Aprovar a extinção ou dissolução da entidade por maioria 

de, no  minim),  2/3 (dois terços) de seus membros, 

comunicando a decisão por Assembleia Geral;• 

g) Aprovar o regimento interno da entidade elaborado pela 

Diretoria, que disporá, no  minim),  sobre a estrutura, forma 

de gerenciamento, os cargos e as respectivas 

competências; - 

h) Aprovar, por maioria de, no mínimo 2/3 (dois terços) de 

seus membros, o regulamento próprio contendo os 

procedimentos que deve adotar para a contratação de 

obras, serviços, compras e outras contratações, alienações, 

bem como as normas de recrutamento e admissão de 

pessoal pela entidade, pianos de cargos, salários e 

benefícios dos empregados da entidade, que não poderá 

ultrapassar 90% da maior remuneração paga aos membros 

da diretoria; - 

i) Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do 

contrato de gestão os relatórios gerenciais e de atividades 

da Entidade, os demonstrativos financeiros e contáveis, 

elaborados pela Diretoria; 

j) Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metes definidas 

e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as 

contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa; 

k) Aceitar ou não as contas apresentadas, anualmente, pela 

Diretoria depois da aprovação do Conselho Fiscal;" 

Decidir sobre a alienação e oneração de bens da 

Associação, bem como a aceitação de doações com 

encargos; 

1) Pronunciar-se sobre assuntos que forem submetidos pela 

oficiotraetotriari dAperria Como sobre denuncia que  the  for 
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s1IÚDE I ASSIM QUE  SF FAT!  
Deciaracapc de Utilidade 

MUNICIPAL: Lei do 961 de 28,T8/53 j ESTADUAL Lei n; 10314 de 13/09 

— 	; 
IA A U0 SOB 'N."( 

TO P, -ratan 

As atividades de assistência social a refugiados, vitimas de 

catástrofes, imigrantes, etc as atividades de orientação e 

aconselhamento a crianças e adolescentes o fornecimento 

de infra-estrutura (alojamento, alimentação) diurna e 

noturna para desabrigados e para outros grupos sociais sem 

capacidade momentânea para se cuidarem as atividades de 

aconselhamento e de orientação familiar, inclusive em 

questões orçamentárias e atividades de reabilitação 

vocacional para desempregados.- 

LVI - Atuar, prestar serviços etou desenvolver atividades de 

gestão e/ou consultoria em ambulatório odontológico, 

clínica odontológica, pública ou particular, consultório 

dentário, consultório odontológico, outras atividades de 

odontologia, pronto socorro odontológico, unidades móveis, 

terrestres, pluviais ou marítimas para consulta odontológica 

e outras atividades correlates. - 

LVII - Atuar, prestar serviços elou desenvolver atividades de 

gestão ou locação em serviços de lavagem de roupas 

industriais, uniformes, roupas de  came,  mesa e banho, 

toalhas, enxovais, especialmente para unidades 

hospitalares ou estabelecimentos de saúde em geral, 

inclusive terceirizando no todo ou em parte e se necessário 

for.' 

LVlll - Atuar, prestar serviços elou desenvolver atividades 

de gestão efou consultoria em Unidades Básicas de Saúde, 

postos de saúde, policlínicas, postos avançados de saúde, 

para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, 

eak;Greabilitação. ' 
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sAtiDE EMSIM OE SE  FAZ? 
Declarações  de  Utilidade  

MUNICIPAL Lei 0961 de 26/08/6S I  ESTADUAL  Lei no 10314 dc 13/09 

VicROFit.MADO SOB N  

1 	R.7 D. P. , anJj - '1  

b) Dois (2) membros eleitos pelos demais integrantes do 

Conselho, entre membros da sociedade de notória 

capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; 

c) Um (1) membro eleito pelos empregados da entidade; 

Parágrafo nono - Os membros eleitos para fins do parágrafo 

oitavo atuarão pelo período de 4 (quatro) anos, admitindo-se 

uma recondução, salvo o primeiro mandato dos membros 

previstos nas Mimes "b" e "c" que deve ser de 2 (dois) anos, 
isto é, após 2 (dois) anos do primeiro mandato será feita 

eleição para modificação de 50% (cinquenta por cento) da 

composição do referido Conselho, mantendo-se a paridade, 
inclusive nas demais eleições;  

Art  31 - Compete privativamente ao Conselho de 
Administração: 

a) Fixer  o âmbito de atuação da Entidade, para consecução 

de seu objeto descrito no artigo 2°; 

b) Aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;- 
c) Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o 

programa de investimentos, bem como supervisionar a 
gestão; - 

dr Designar e dispensar os membros da Diretoria e do 
Conselho Fiscal; 

e)  Fixer  a remuneração dos membros da Diretoria em 

valores compatíveis com os de mercado na região de 

atuação e desde que não superior ao teto do Executivo 
estadual;- 
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a'hatma 

andhi 
=ODE  if  ASSIM QUE SE FAZ! 

DeclareçOe( de UtiEdade 
MUNICIPAL: Lei n 96.1 de 23/08/53 ESTADUAL e ne 10314 de :3109 

H.M.G. 

tr,ICRCH ffiAL,0 SOB t. 

I. R T. B. P. j.- Caiancka-to  

Parágrafo Quinto - O Conselho deve reunir-se 
ordinariamente, no  minim),  6 (seis) vezes a cada ano 
extraordinariamente, a qualquer tempo; 

Parágrafo Sexto - Os membros do Conselho não serão 

remunerados pelos serviços prestados, ressalvada a ajuda 

de custo em reuniões que participarem, quando 

representando a entidade em atividades afins ao objeto da 
mesma;7 

Parágrafo Sétimo - Poderá ser criado Conselho de 

Administração Especial, para matriz ou filial, observando-se 

as regras insculpidas para o Conselho original previstas 
nesta seção.' 

Parágrafo oitavo - O Conselho a que se refere o parágrafo 

sétimo, com o objetivo de atuar diretamente ou em questões 

que envolvam gestões delegadas mediante contrato de 

gestão firmados com a Administração Pública, em unidades 

de saúde sob a administração do HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
ESPIRITA  MAHATMA GANDHI,'  poderá ser instituido nos 
casos em que a lei assim exigir, especialmente a Lei 

Complementar n.° 846 de junho de 1998, observando-se as 

competências insculpidas para o Conselho original, exceto 

quanta a composição que será a seguinte: 

a) Três (3) membros eleitos dentre os membros ou 
Associados da entidade; 
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SAIIDE É  ASSIM QUE  SE FAZE 
Deciaras de Utilidade Pública: 

MU.N/C1PAL  WO  961de 2a/cei5s ESTADUAL Lei ng 10314 de 7.3/09 

7113CROFILMA DO $05 N.^1 

I1CR.T. O P. J. -Calandija,  

e) Um (1) membro eleito pelos empregados da Entidade. - 

Parágrafo Primeiro - Os membros eleitos ou indicados para 

compor o Conselho de Administração não poderão ser 

parentes consanguineos ou afins até o 30  grau de Presidente 

da Republica, Ministros, Governadores, Vice-Governadores, 

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários de Estado e 

municípios, Senadores, Deputados, Conselheiros de 

Tribunais de Conta e das Agências Reguladoras e dirigentes 

de Organização Social; 

Parágrafo Segundo - Os conselheiros eleitos efou indicados 

para integrar a Diretoria da Entidade declarada Organização 

Social devem renunciar ao assumir funções executivas; 

Parágrafo Terceiro - Os membros eleitos eiou indicados para 

o exercício do mandato, atuarão pelo período de 4 (quatro) 

anos; admitindo-se uma recondução, salvo o primeiro 

mandato dos membros previstos nas alíneas "b" e "c" que 

deve ser de 2 (dois) anos, isto 6, após 2 (dois) 'anos do 

primeiro mandato  sera  feita eleição para modificação de 

50% Icinquenta por cento) da composição do referido 

Conselho;" 

Parágrafo Quarto - O Presidente da Instituição participara 

de todas as reuniões convocadas pelo Conselho de 

Administração, sem direito a voto;" 
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SAUDE- ASSIM QUE SF  Ai! 
Dedarapaes de Lltildade Pública: 

MUNiCIPAL Lei  rte  96i de 2S/C8/58 ; ESTADUAL: Lei r.' 1Q314 de 13/09 

Art  29 - Os Conselheiros, associados, instituidores, 

benfeitores, ou equivalente, não recebem remuneração, 

vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por 

qualquer forma ou titulo, em razão das competências, 

funções ou atividades que  Dies  sejam atribuidas, 

SEÇÃO nt - 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

Art.  30 - Em cumprimento à Lei Federal  re  9.637/98 que 

determine a composição do Conselho de Administração, a 

Associação a fim de adequar-se as Leis específicas que 

dispõem sobre a Qualificação das Entidades como 

Organização Social dos municípios, estados eiou ainda do 

Distrito Federal, compõe seu Conselho de Administração, 

que  sera  o órgão superior de deliberação no HOSPITAL, da 

seguinte forma; 

a) Um (1) membro eleito dentre os membros ou Associados; - 

b) Três (3) membros eleitos em Assembleia Gerai, de 

membros natos representantes do Poder Público; - 

c) Três (3) membros eleitos em Assembleia Gera!, de 

membros natos representantes da sociedade civil; 

d) Dois (2) membros eleitos pelos demais integrantes do 

Conselho de Administração, dentre pessoas de notória 

capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; 
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Dectaragtles de Utihdade Pi&licat 
MUNICIPAL 10 a 561 de 23/08/69 ¡  ESTADUAL  Lei nR 10314 dc 13/Ce 

f) cumprir a Lei Federal n° 9.637/98 -que determina a 
obrigatoriedade da publicação dos relatórios financeiros e 
do relatório de execução do Contrato de Gestão no Diário 

Oficial, da União, estados, municípios eiou Distrito Federal, 
onde a Associação tiver sua sede eiou for qualificada como 
Organização Social, publicando os referidos relatórios 
financeiros e o relatório e execução do Contrato de Gestão 
no Diário Oficial em que couber a cada caso especifico, após 

a ratificação do Conselho de Administração, bem como a 
publicação anual dos relatórios de gestão e do balanço 
patrimonial completos no sitio eletrônico da Associação., 

Parágrafo único - As prestações de conta da Associação 
deverão observar os princípios fundamentais de 
contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade e, 
considerando que as Leis dos municípios, estados eiou 

ainda do Distrito Federal referentes à Qualificação de 
Entidades como Organizações Sociais criam Leis 
especificas que determinam prazos para publicação 

diferentes da Lei Federal n° 9.637/985 a Associação, a fim de 

adequar-se As referidas Leis específicas, deverá efetuar a 

publicação no Diário Oficial, nos municípios, estados eiou 
ainda no Distrito Federal, nos seguintes prazos: 

a) bimestral; 

b) trimestral; 

c) semestral; 

d) anual. 
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DO CONSELHO FISCAL 

Art.  27 - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) 

membros e seus respectivos suplentes, com mandato de 3 

(três) anos, permitida a reeleiçãO, por uma (mica vez, de 1/3  

de seus membros. 

Parágrafo Primeiro - Os cargos do Conselho Fiscal serão 

exercidos gratuitamente, sem remuneração de qualquer 

espécie, sob qualquer hipótese.' 

Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal reunir-se-á 

ordinariamente a cada 3 (três) meses e, 

extraordinariamente sempre que necessário.' 

Parágrafo Terceiro Em caso de vacância, o mandato será 

assumido pelo respectivo suplente, até o seu término.  

Art.  28- Compete ao Conselho Fiscal; 

a) emitir parecer sobre os balancetes e contas 

apresentadas anualmente pela Diretoria; 

b) requisitar para exame, a qualquer tempo, documentos, 

livros ou papéis relacionados com a administração 

orçamentária e financeira; 

c) apreciar o Balanço Patrimonial e Inventário que 

acompanham o relatório anual da Diretoria; 

d) opinar sobre aquisição e alienação de bens por parte da 

Associação; 

e) proceder a exame e verificação nos valores da 

Tesouraria, sempre que entender conveniente;- 

JLRIDICOt 
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SAUDE ;# ASSIM QUE SE FAZ! 
Deciene*S.11 

MUNICIPAL- Li ng 551 de 25/05/53 ESTADUAL ei ri 103:14 de .i30109 

II. Formalizar Contratos de Parceria ou cessão em 

Comodato de parte do Imóvel que constitui patrimônio 

visando sempre sua ampliação;  

III. Cuidar de todos os assuntos jurídicos do Hospital; 

IV. Emitir pareceres.- 

Art.  26 - Compete ao Diretor de Compras: 

I.Atuar com planejamentol  gestão e controle de todos os 

processos de compras; 

II. Realizar o desenvolvimento e homologação de novos 

fornecedores de forma a obter melhores preços;  

HI.  Controlar o orçamento do departamento; 

IV. Revisar contratos de compras para avaliar se estão de 

acordo com as normas e procedimentos da Entidade. 

V. Resolver conflitos  corn  fornecedores ou reclamações;' 

VI. Supervisionar a equipe de Compras; 

VII. Criar e implementar indicadores de desempenho do 

departamento de compras; 

VIU. Monitorar as grandes tendências no mercado de 

fornecimento e implantar pianos de ação; '  

IX. Desenvolver e implantar estratégias e procedimentos de 

contratos de compras e definir parâmetros para as 

negociações. 
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Deriarntes-de UeIaaa Pública: 

MUNICIPAL: L& 961 de 28/08/68 ESTADUAL Lei rR 103'14 de 13/09. 

VII. Assinar em conjunto com o Diretor Presidente, todos os 

documentos referentes ás contas bancárias da Associação; 

VIII. Executar as deliberações da Diretoria Executiva e 

Conselho de Administração referentes a deposito, 

recursos e investimentos da Associação; 

IX. Apresentar as contas das atividades de Tesouraria 

em Assembleia Geral, através de balancetes mensais e 

balanço ao final de cada exercício; 

X. Conserver,  sob sua guarda e responsabilidade, os 

documentos relativos h tesouraria; 

XI. Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre 

que forem solicitados. 

XII. Praticar todas as atividades correlatas e similares 

ao cargo e/ou função.  

Art.  23 - Compete ao Diretor 20  Tesoureiro: 

I. Auxiliar o Diretor 1° Tesoureiro no desempenho de suas 

funções, substituindo-o nas faltas e impedimentos e. em 

caso de vacância, assumir o mandato ate o termino.  

Art.  24 Compete ao Diretor de Patrimônio: 

I. Manter sob seu controle o Patrimônio do Hospital, 

trazendo tudo relacionado em livros próprios: 

II. Superintender todas as reformas de moveis e imóveis 

do Hospital. - 

o 

Art.  25 - Compete aos Diretores Jurídicos: 

I. Elaborar çon$retnagafjocumentos em geral; 
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IV. Prestar ao Presidente as informações que lhes forem 

solicitadas e auxiliá-lo em tudo que for necessário;  

Art,  21 - Compete ao Diretor 20 Secretário: - 

I. Substituir o Diretor 1° Secretário em suas faltas ou 
impedimentos; - 

H. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o 
termino;  

Ili.  Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Diretor 
Primeiro Secretário;  

Art.  22 - Compete ao Diretor 1° Tesoureiro: 

I. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos 

associados, rendas, auxílios, e donativos em dinheiro ou 

em espécie, mantendo em dia a escrituração, 
devidamente comprovada; - 

H. Pagar as contas das despesas autorizadas peio Diretor 
Presidente; 

Ill. Apresentar relatório de receitas e despesas, sempre 

que forem solicitados;' 

IV. Apresentar anualmente o Balanço Patrimonial ao 
Conselho Fiscal; 

V. Supervisionar a guarda e responsabilidade do 

numerário e documentos relativos à tesouraria, inclusive 
contas bancárias; 

VI. Calcular e submeter à homologação do Presidente as 

despesas e receitas incorridas e as de caráter de 
urrêncla: d--hewsuodes pessoas Nat_y

o
ras
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e) Delegar as atribuições aos demais membros da Diretoria; • 

f) Assinar em conjunto com o Diretor primeiro Tesoureiro, 

todos os documentos referentes As contas bancárias da 

Associação;"- 

g) Nomear e demitir funcionários, médicos e enfermeiras, 

ajustando salários em acordo com as deliberações da 

diretoria e Conselho de Administração;,  

h) Autorizar as despesas necessárias e rubricar os livros e 

papeis de importância da Administração do Hospital;' 

I) Assinar contratos em gerai, convénios, contratos de 

gestão e demais instrumentos jurídicos em prol da 

Associação; f  

Art.  19 - Compete ao Diretor Vice-Presidente: 

Substituir o Diretor Presidente em suas 

impedimentos; 

II. Assumir o mandato, em caso de vacância, 

término; 

lii Prestar, de modo geral a sua colaboração 

Presidente;  

faltas ou 

ate o seu 

ao Diretor 

 

Art.  20 - Compete ao Diretorl° Secretário:` 

 

I. Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembleia Geral 

e redigir as competentes atas; 

II. Publicar todas as noticias das atividades da 

associação; 

Ill Substituir o Diretor Vice-Presidente em suas  fakes  ou 
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DecIarag5es de Utilidade 
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I -,;(3 
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ST (\..  

f) Autorizar a contratação e demissão de 

empregados e estabelecer a  respective  remuneração; ' 

g) Nomear os membros do Conselho de 

Administração; 

Art.17 - A Diretoria reunir-se-á no mínimo uma vez ao mês 

com a presença de pelo menos metade dos seus membros, 

registrando-se em ate as suas deliberações, que serão 

tomadas por maioria de votos dos presentes. 

Parágrafo Primeiro - Os Diretores terão, individualmente, as 

atribuições que lhes forem fixadas neste Estatuto Social. 

Parágrafo Segundo - A Associação não remunera nem 

concede vantagens eiou benefícios sob nenhuma hipótese, 

por qualquer forma ou título, a seus associados, 

conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes. 

Parágrafo Terceiro - A Associação poderá remunerar seus 

Diretores mediante aprovação da Assembleia Geral. 

SUBSEÇÃO I - DAS ATRIBUIÇÕES-

Art.  18- Compete ao Diretor Presidente: 

a) Superintender todos os serviços da Associação; 

b) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto;7 

c) Presidir as reuniões da Diretoria e a Assembleia Geral; 

d) Exercer a representação legal da Associação, ativa e 

icilaresaignncTineFtWiPiafeiou extrajudicialmente; 
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Art.15 - A Diretoria  Executive  será eleita e designada 

exclusivamente pelo Conselho de Administração para um 

mandato de 4 (quatro) anos; podendo haver reeleição dos 

membros para o mesmo cargo e será composta de um 

Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um Diretor 

10 Secretário; um Diretor 20  Secretário,/  um Diretor 10 

Tesoureiro e um Diretor 2° Tesoureiro, um Diretor de 

Patrimônio e 1° e 2° Diretor Jurídico e 1° e 2° Diretor de 

Compras: 

Parágrafo Único - A Diretoria terá poderes de administração 

e se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês,  el  

extraordinariamente, sempre que convocada pelo 

Presidente. 

Art.16 - Compete à Diretoria Executiva: -  

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições destes 

Estatutos e as resoluções da Assembleia Geral; 

b) Promover a arrecadação e a contabilidade da 

receita e da despesa, determinando a sua escrituração 

em livro próprio; - 

c) Organizar e apresentar em reunião do Conselho de 

Administração o relatório de atividades e as contas do 

exercício anterior, acompanhados sempre, de parecer 

do Conselho Fiscal; • 

d) Convocar as Assembleias; - 

e) Designar comissões, grupos de trabalho ou 

associado para estudo e solução de assuntos de 

interesse da sociedade;  
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MUNICIPAL Lei i° 951 de 28/05/68 I ESTADUAL  Le!  de 10214 Ce 13109 
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I 	4 - 	I  

Secretário es  assim sucessivamente, na forma deste 
Estatuto. 

Parágrafo Quinto - O voto na Assembleia Geral 6 pessoal, 

porém permitida a representação de um sócio por outro, 

mediante procuração.'  

Art.  14 - Compete à Assembleia Geral: 

a) Deliberar sobre assuntos pertinentes ao 

objeto social da Instituição, ressalvados os de 

competência  privative  do Conselho de 

Administração 

b) Deliberar sobre assuntos gerais, excetos os 

de competência exclusive do Conselho de 

Administração; 

c) Deliberar sobre a destituição dos 

administradores, bem como a alteração do 

estatuto social, com aprovação de, no  minim:),  

213 dos membros do Conselho de Administração. 
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Parágrafo Primeiro - A convocação da Assembleia Geral será 

feita pela Diretoria„'' pelo Conselho de Administração,' 

Conselho Fiscal e/ou 115 (um quinto) dos associados quites 

com as obrigações sociais e se fará com antecedência  
minima  de 8 (oito) dias(por meio de comunicação escrita 

fixada nasede da Associação eiou publicação em jornal que 

circule no município. 

Parágrafo segundo Verificada a necessidade de matéria 

urgente para garantir os interesses e finalidades da 

associação, o Diretor Presidente ou, na falta deste, o Vice-

Presidente, poderá convocar a Assembleia Geral 

Extraordinária com prazo de 24 horas, por meio de 

comunicação escrita fixada na sede da Associação eiou 

outro meio eletrônico efetivo, mediante quórum mínimo de 

cinquenta porcento mais um do Conselho de Administração.' 

Parágrafo terceiro - A Assembleia Geral reunir-se-á em 

primeira convocação  'corn  metade mais um dos associados 

e, em segunda convocação com qualquer número.- 

Parágrafo quarto - As deliberações da Assembleia Geral 

serão tomadas pela maioria dos associados presentes e 

transcritas em ata, obrigando a todos os associados, mesmo 

aos que não tenham comparecido. 

Parágrafo quinto - A Assembleia Geral será presidida pelo 

Presidente da Associação e secretariada pelo Diretor 

Secretário, na ausência do Presidente será eia presidida 

pelo Vice-Presidente e, em caso de ausência deste, pelo 1° 
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DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

Art.  12 - A Associação terra como Órgão de Deliberação 

Superior e de Direção, um Conselho de Administração e uma 

Diretoria Executiva, definidos nos termos do presente 

Estatuto, sendo asseguradas ao referido Conselho a 

composição e atribuições normativas e de controle básicas 
previstas na Lei Federal ne 9.637/98 e demais Leis Estaduais 
e/ou Municipais e/ou ainda do Distrito Federal que regem a 

Qualificação das Entidades como Organizações Sociais. 

Parágrafo Único:  Sao  órgãos da Associação Hospital  
Mahatma Gandhi:  

sEgiko I - DA ASSEMBLEIA GERAL 

a) A Assembleia Geral; - 

b) A Diretoria Executiva; 

c) O Conselho Fiscal; 

d) O Conselho de Administração; 

O11ct1:91 	
F?e 

Interdicd
es 	s  p 

ess°'38 
416".r' 

Or 
c 	

gistro Clvi/  

13  tando  
rift€P/r2C 	

...ec 
ti 	 ) 

o 

 (Li 

QY 

: 
i;
67  6.('66.1.7  

:•reverit  

) 

Art.13 - A Assembleia Geral é constituída por todos os 

Associados que satisfaçam as exigências deste Estatuto e 

se reunirá, ordinariamente, uma vez por ano, até o final do 

mês de abril para aprovação do Balanço Patrimonial e das 

contas do exercício anterior, e em ano de eleição para novo 

mandato, sendo esta também em junho e, 

extraordinariamente, quando os interesses da Associação 
ao exigir e na forma aqui prevista/ 

RUA DUART1NA., 1311 JARDIM SOTO 1 FONE: 17 3524-9070 CEP: 15810-150 CATANDUVA-SP 
CNPJ:47.078.019/0001-14 	 E-MAIL  hospitaigrrtgandKcorn.hr 
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ciência expressa do interessado, à Assembleia Geral, que 

se reunirá especialmente para essa finalidade; - 

Parágrafo Sexto - No caso do interessado, durante o  

process*  administrativo, encontrar-se em lugar incerto e 

não sabido, todas as intimações a ele dirigidas serão 

afixadas na sede da Associação, com prazo de 30 (trinta) 

dias, onde, findo referido prazo, dar-se-ão como feitas as 

intimações para os fins processuais acima previstos. 

Parágrafo Sétimo - Para julgamento do  recurs*  previsto no 

Parágrafo Quarto, a Assembleia Gera! Extraordinária deverá 

ser convocada em data não superior a 60 (sessenta) dias da 

apresentação do recurso e a decisão será dada por maioria 

simples de votos.  

Art.  11 - O Associado que quiser se retirar /da Associação 

poderá fazê-lo a qualquer momento,-'mediante requerimento 

por escrito por motivos de foro intimo eiou outras 

justificativas, ficando a Associação na obrigação de 

promover Assembleia, no prazo máximo de até 90 (noventa) 

dias para homologar a retirada do referido Associado e 

substitui-lo; quando for o caso, elegendo efou nomeando 

outra pessoa para ocupar seu cargo efou exercer suas 

funções quando ocupar cargo. 

Parágrafo Único: A renúncia não desobriga o associado 

renunciante do pagamento de todas as contribuições 

devidas, anteriormente a data em que seu pedido venha a 

se tornar efetivo. 
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Parágrafo Segundo - Configura-se justa causa para exclusão 

do associado; os atos praticados assim considerados 

aqueles que possam pôr em risco a continuidade da 

Associação, atos que assim são discriminados, a critério da 

Diretoria e do Conselho de Administração à gradação 

prevista no parágrafo primeiro acima mencionados: I - grave 

violação do Estatuto;- 	contrariedade aos direitos e 

deveres e aos princípios éticos e morais descritos no 

presente Estatuto; Ill - falta de contribuição obrigatória 

por 3 (três) meses; IV - atividades que contrariem decisões 

da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e 

Assembleia Geral; 

Parágrafo Terceiro - A ausência de 3 (três) contribuições 

obrigatórias implicará no direito da Diretoria enviar 

correspondbricias eiou avisos em Assembleias, preservados 

os nomes dos referidos contribuintes que se encontrem em 

atraso, e permanecendo a inadimplência por 90 (noventa) 

dias, os referidos Associados não poderão participar de 

nenhuma atividade relacionada à Associação ficando a 

Diretoria na prerrogativa e direito de excluir o referido 

Associado inadimplente por justa causa. - 

Parágrafo Quarto - Caberá ao Presidente receber a 

denúncia, dirigir e instituir o processo administrativo e levar 

seu relatório à votação da Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por 

mais 30 (trinta), a seu juizo. 

Parágrafo Quinto - Da decisão que aplicar penalidade ao 

associado faltoso caberá recurso, nos efeitos devolutivo e 
suspensivo, no praNtude 15 (quinze) dias, contados da 
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d) Defender a qualquer tempo, perante Orgãos Públicos 

etou Privados, os membros que compõem a Entidade e os 
interesses da Associação. 

e) Respeitar a hierarquia e observar o respeito mútuo a 
todos os associados; 

f) Zelar sempre pela imagem e bom nome da Associação. 

Parágrafo Único: Os Associados não respondem, nem 

mesmo subsidiariamente, pelos encargos assumidos pela 
Associação.  

Art  10 - O Associado que descumprir o que determina o 

presente Estatuto eiou contrariar os Deveres e ferir os 

Princípios Éticas e Morais aqui determinados, ou ainda 

tornar-se inconveniente para os propósitos da Associação, 

poderá ser excluído' do quadro de associados após a 
aprovação da Diretoria.-  e do Conselho de Administração; 
sendo-lhe assegurado o direito do contraditório e da ampla 

defesa, na forma do artigo 57 do Código CiviL 

Parágrafo Primeiro - As penas serão aplicadas pela Diretoria 

e Conselho de Administração, em despacho fundamentado 

exarado pelo Presidente e poderão constituir-se em:- 1 - 
advertência escrita;'- II suspensão pelo prazo de 30 (trinta) 
dias a 2 (dois) dois anos(- Ill - exclusão por justa causa,;' As 

penalidades, ao serem aplicadas, serão graduadas 

conforme a gravidade da falta, em processo administrativo 

no qual se garanta ao acusado o direito ao contraditório e 

ampla defesa, aplicando-se subsidiariamente, as regras do 

Código de Processo Civil naquilo em que for omisso o 
presente Estatutis  
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c) Zelar pelas causas humanitárias; - 
d) Mao  participar de greves e manifestações que venham 

causar prejuízos à imagem da Associação„ contrariando os 
princípios legais; - 

e) Defender os bons costumes da família, célula  mater'  da 
sociedade; 

f) Ter conduta idônea e irreparável perante a sociedade; 
g) Não tumultuar reuniões e/ou Assembleias e/ou apresentar 

manifestações que prejudiquem o seu regular andamento de 

forma desnecessária e/ou sem motivos que as 

fundamentem, no intuito exclusivo de fomentar a discórdia 
entre os Associados.'  

Art.  80  - Os Associados na condição de membros da 

Associação participarão ativamente das atividades por ela 

exercidas, sendo sua condição de Associado pessoal e 

intransferível, ressalvado o direito de ser representado por 
procuração nas eleições.  

Art.  90  -  Sao  direitos e deverei dos Associados Efetivos, 
Beneméritos e Colaboradores da Associação:' 

a) Participar de todas as atividades promovidas pela 

Associação, atos solenes ou eventos comemorativos, 

cooperando com a Diretoria e/ou Conselho de 

Administração sempre que solicitado; - 
b) Colaborar efetivamente para que a Entidade alcance 
seus objetivos sociais; 

c) Cumprir o Estatuto e acatar as deliberações da 

Assembleia Geral, da Diretoria Executiva e do Conselho de 
Administração. 
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realização dos objetivos da Associação, inclusive 

financeiramente. 

Parágrafo Quarto: Cada categoria de associado, terá o valor 

mínimo da contribuição mensal estabelecido pela Diretoria 

Executiva e aprovado pelo Conselho de Administração, 

sendo os respectivos valores divulgados e afixados na sede 

da Associação.  

Art.  60  - A Associação permitirá a entrada de novos 

Associados, desde que devidamente inscritos e com 

aprovação por  malaria  absoluta pela Assembleia Geral e 

Conselho de Administração, de acordo com os interesses e 

Princípios Éticos e Morais da Associação, mediante a 

apresentação dos documentos solicitados pela Diretoria 

Executiva. 

Parágrafo Único - Poderão ser admitidos novos associados 

na categoria de membros efetivos, advindos das demais 

categorias ou não, mesmo que não sejam membros 

integrantes e ativos da Augusta e Respeitável Loja 

Simbólica  Dr.  Carlos Reis  if  29, desde que indicados por, no  

minim),  03 (três) associados efetivos e aprovados na forma 

do caput deste artigo.  

Art. 	São os princípios éticos e morais da Associação: 

a) Respeitar as regras e disposições deste Estatuto; -- 

b) Respeitar a Constituição e as Leis de cada local de 
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IL  Beneméritos;  e 

III.  Colaboradores.  

Parágrafo Primeiro  Sao  considerados membros efetivos as 

pessoas físicas, sem impedimentos legais e membros 

integrantes e ativos da Augusta e Respeitável Loja 

Simbólica  Dr.  Carlos Reis n° 29, que contribuem com 

recursos financeiros para a concretização dos objetivos da 

Associação e que podem concorrer aos cargos de direção 

desde que estejam  ern  pleno exercício de seus direitos civis; ' 

Parágrafo Segundo 	São considerados membros 

Beneméritos; pessoas físicas que deixaram de ser membros 

efetivos efou pessoas escolhidas na sociedade que se 

destacaram profissionalmente ou nas  areas  que atuam, 

cujos nomes  sett()  sugeridos para votação pelos membros 

efetivos, levando-se em consideração os objetivos em 

comum com a Associação e os benefícios trazidos com sua 

notoriedade para os fins almejados pela Associação„ que 

contribuem financeiramente para a concretização dos 

objetivos da Associação, devidamente aprovados pelo 

Conselho de Administração, sem direito a votar e ser votado.' 

Parágrafo Terceiro: São considerados membros 

colaboradores pessoas físicas ou juridicas que, 

identificadas com os objetivos da Associação, apresentadas 

pelos membros efetivos e aprovadas pelo Conselho de 

Administração, sem direito a votar e ser votado, bem como 

todas as pessoas físicas eiou jurídicas, sem  impediment*  
legal, que venham a contribuir na execução de projetos e na 
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Parágrafo Terceiro - A Associação, HOSPITAL  MAHATMA 
GANDHI  será devidamente registrada nos Conselhos 
competentes As suas  Areas  de atuação previstas no 
presente Estatuto, em conformidade ao seu objeto social e 
finalidades aqui previstas.  

Art.  3' - A Associação, HOSPITAL  MAHATMA GANDHI,  em 
atuação junto a Administração Pública, na prática de todos 
os atos que  [he  competem, agirá em estrita observância aos 

princípios constitucionais explícitos: Principio da 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, 

Economicidade e Eficiência, prestando seus serviços de 

forma a atender as competências que  the  atribuem o 
presente Estatuto.  

Art.  4°- A duração da Associação é por prazo indeterminado 

devendo existir única e estritamente por vontade de seus 

membros, e nunca por concessões, determinações ou 

imposições oficiais, observada a Legislação vigente. 

CAPITULO Ill 

DOS ASSOCIADOS 

Art.5°- O quadro de membros da Associação, Hospital  
Mahatma Gandhi,  composto de pessoas idôneas, de 
qualquer nacionalidade, credo eiou raça, que se disponham 

a integrar esforços no sentido de alcançar seus objetivos, 

tendo a divisão dos membros associados nas seguintes 
categorias:  
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nacionais ou estrangeiras, com interesses similares aos da 

Associação, para o desenvolvimento de projetos comuns, 

troca de informações, tecnologias e conhecimentos, para a 

realização de pesquisas, trabalhos de campo, exposições, 

palestras, cursos e atividades educativas sempre ligados ao 

interesse da Associação. 

VIII - Incentivo ao voluntariado e ao empreendedorismo nas 

atividades educacionais; 

IX - Desenvolvimento de projetos para promoção de 

educação inclusiva; - 

X - Divulgação dos projetos realizados através de Boletins 

Informativos sobre os trabalhos realizados pela Associação;- 

XI - Desenvolvimento de cursos ministrados à distância 

(EAD), seja de formação em  ravel  técnico ou superior, 

voltados aos profissionais de interesse da Associação; 

XII - Planejamento, desenvolvimento e implantação de 

cursos presenciais e ou à distância (EAD) em nível técnico 

ou superior, de formação, graduação ou pós-graduação, 

destinados à qualificação dos profissionais e nas  Areas  de 

interesse da Associação. - 

Parágrafo Segundo - A Associação poderá se qualificar 

como ORGANIZAÇÃO SOCIAL - OS, em consonância com a 

Lei Federal n° 9.637/98 e demais Leis especificas que regem 

a matéria criadas pelos Estados  &au  Municípios da 

Federação. 
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LIX 	Apoiar e elaborar ações e projetos nas  Areas  
educacional e cientifica, de modo a estimular o 

desenvolvimento da educação assim como 

reconhecimento global da importância da educação na 
sociedade. 

§1° - Para atingir os objetivos do inciso LVIII, a Associação 
promoverá as seguintes atividades: 

I - Elaboração, organização e promoção de programas e 

projetos educacionais que estimulem o ensino; 

H - Discussão sobre ações, métodos e eventos que possam 

aumentar o interesse pela educação de alto nível;- 

Ill - Realização de eventos e competições de caráter 

educacional etou cientifico de âmbito municipal, estadual e 

federal com a finalidade de incentivar o estudo de crianças, 
jovens e adultos; 

IV - Promoção de intercâmbio entre instituições congêneres 

em âmbito nacional e internacional; 

V - Preparação e execução de cursos, debates, estudos e 
pesquisas cientificas; 

VI - Participação em eventos, simpósios, congressos e 

competições de caráter social e educacional; 

VII - Estabelecimento de parcerias e convênios com 

entidades governamentais ou não governamentais, 
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DeclaraOes de Utllidade Pública: 
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L -  Executar os serviços prestados por hemocentros, 

núcleos de henioterapia, unidades de coleta e transfusão, 

unidades de coleta de sangue, centrais de triagem 

laboratorial •de doadores e agências transfusionais e os 

demais serviços de hemoterapia. 

LI - Executar os serviços de litotripsia, isto é, aqueles que 

realizam a eliminação de cálculos renais por meio de ondas 

de choque de ultra-som. 

LII - Desenvolver e executar as atividades dos bancos de 

células e tecidos humanos, dos bancos de ossos, banco 

olhos, banco de pele e banco de órgãos quando realizadas 

em unidades independentes de hospitais. 

LIII - Executar os exames de função pulmonar, tais como, 

espirometria, oxigenoterapia 3 os outros serviços de 

complementação diagnástica e terapêutica não 

especificados anteriormente. 

LIV 	Executar e desenvolver atividades de gestão e 

consultoria na  area  da saúde, desde o seu planejamento 

administrativo geral e controle de acesso ao serviço, 

atuando na assistência pré-hospitalar e  inter-hospitalar. 

LV - Atuar e prestar Serviços de Assistência Social e 

aconselhamentos nos que se refere à proteção social básica 

e especial prestados a idosos, adultos, jovens, crianças e a 

incapacitados, por agencias do governo ou por organizações 

privadas. Estas atividades incluem visita e cuidados diários; 
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clinicas em unidades moveis, serviços de patologias 

clinicas, postos de coleta laboratorial, coleta de sangue e 

urina para laboratórios. - 

XLIII - Desenvolver os serviços destinados ao tratamento de 

pacientes com insuficiência renal crônica nas modalidades 

de hemodiálise e dialise  peritoneal,  serviços de nefrologia. 

XLIV - Desenvolver serviços que realizam exames de 

tomografia computadorizada. 

XLV - Executar s serviços de radiodiagneistico, tais como, 

radiologia médica e odontologica, densi-tometria óssea, 

hemodindmica, medicina nuclear, mamografia, fluoroscopia 

e serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação 

ionizante, laboratórios radiológicos em unidades moveis.' 

XLVI - Realizar serviços de ressonância magnética, 

ultrassonografia e ultrassom. 

XLVII - Executar os serviços de diagnostico por registro 

gráfico -  ECG, EEG,  polissonografia, audiometria e outros 

tipos de serviços de diagnóstico por registro gráfico. 

XLVIII - Executar os serviços de diagnóstico por métodos 

ópticos, tais como, as endoscopias digestivas, 

respiratórias e outras. 

XLIX - Executar os serviços que realizam quimioterapia, isto 

6, a administração de drogas citostásti-cas para o 
tratamento de pacientes com neopiasias, devidamente 

estruturados para tal finalidade. 	 'JURDCO 
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JUFÓCO 
Fii.M.G. 

'VISTO 

pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, 

promovendo a inserção social das pessoas com transtornos 

mentais por meio de ações intersetoriais e a reinsergão 

social do indivíduo através do acesso ao trabalho, lazer, 

exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários; 

XXXIX -  Executer  atividades de assistência a deficientes 

físicos, imunodeprimidos e convalescentes através de 

fornecimento de serviços em residências coletivas cujos 

moradores são deficientes físicos, imunodeprimidos ou 

convalescentes que não têm condições e/ou não desejam 

viver de forma independente, fornecendo alojamento, 

alimentação, cuidados médicos e psicológicos, serviços de 

enfermagem e de acompanhantes; 

XL - Organizar-se ou promover a gestão, compartilhada ou 

autônoma, de Centros de apoio a pacientes com  cancer  e 

com AIDS, prestando serviços como consultas, tratamentos, 

intervenções cirúrgicas, acompanhamento clínico, cuidados 

médicos e psicológicos, serviços de enfermagem e de 

acompanhante; 

XLI - Desenvolver atividades de laboratório de anatomia 

patológica e citológica, tais como, exames citológicos, 

exames citopatológicos e exames histopatológicos; Apoio 

medicine legal, autópsias, peças biológicas 3  teste de  DNA  

para determinação de paternidade. 

XLII - Executar as atividades dos laboratórios de analises 

clinicas, atividades dos laboratórios de biologia molecular, 

laboratório de patologia clinica, laboratório de análise 
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1DICO. 

ASTO  

vitimas aos recursos que elas necessitam e com a maior 

brevidade possível, vinte e quatro (24) horas, por meio da 

prestação de orientaçães e do envio de veículos tripulados 

por equipe capacitada, realizando os atendimentos em 

qualquer lugar residências,  locals  de trabalho e vias 

públicas, com equipes que reúnem médicos, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem e condutores soconistasv 

XXXVII - Executar atividades de assistência social 

prestadas em residências coletivas e particulares não 

especificadas anteriormente, incluindo diversos serviços 

nas  Areas socials  com alojamento ou sem alojamento 

podendo ser em nível integral ou parcial, não especificados 

anteriormente, como os centros correcionais, centros de 

reabilitação social, do setor público ou privado; 

XXXVIII Executar atividades de centros de assistência 

psicossocial, oferecendo cuidados intensivos, semi-

intensivos ou não intensivos a pacientes em sofrimento 

psíquico diagnosticados como neuróticas graves ou 

psicóticos que podem já ter ou não histórico de internação 

e/ou tratamento, no setor público ou privado de saúde 

mental, atendendo a indivíduos com transtornos mentais 

relativamente graves com o objetivo de tratar a saúde 

mental de forma adequada, oferecendo atendimento 

população, acompanhamento clínico e promovendo a 

reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho e ao 

lazer a fim de fortalecer os lagos familiares e comunitários, 

nas modalidades de tratamento intensivo, semi-intensivo, e 
não intensivo, conforme a necessidade do individuo, 

clinico, acolhendo e atendendo as 
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XXXV - Executar serviços de  UT!  móvel, assim 

compreendidas as atividades de unidades moveis terrestres 

(ambulâncias, entre outras denominações) e aéreas com 

equipamentos análogos aos usados nas unidades de terapia 

intensiva e com a presença de diversos profissionais, coma 

motoristas, pilotos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

médicos preparados para realizarem, em suas instalações, 

atendimento a urgências, inclusive para realizarem 

pequenas intervenções cirúrgicas, chegando precocemente 

vitima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou 

emergência de natureza clinica, cirúrgica, traumática, 

obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa 

levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte, realizado 

em âmbito pré-hospitalar, conectando as vitimas aos 

recursos que elas necessitam e  corn  a maior brevidade 

possível, com atendimentos em qualquer lugar: residências, 

locais de trabalho e vias públicas, - 

XXXVI - Executar serviços móveis de atendimento a 

urgências, exceto por UTI móvel, compreendidas as 

atividades de unidades móveis terrestres (ambulâncias) ou 

aéreas destinadas a prestar atendimento de urgência  corn  a 

assistência de médicos. Inclui os serviços das unidades 

móveis do setor público para atendimento a urgências fora 

dos domicílios  (SAM!)  e as unidades móveis de atendimento 

a urgências ligadas a seguradoras e pianos de saúde, 

chegando precocemente à vitima  epos  situações de 

urgfincia ou emergência de natureza  clinical  cirúrgica, 

traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre 

outras, que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo 
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XXXIII - Executar atividade medica ambulatorial restrita a 
consultas, Unidade de Tratamento intensivo móvel, serviços 
móveis de atendimento a urgências, atividades de 
assistência social prestadas em residências coletivas e 
particulares, atividades de centros de assistência 
psicossocial, atividades de assistência a deficientes físicos, 
imunodeprimidos e convalescentes e centros de apoio a 
pacientes com câncer e com AIDS .- 

XXXIV - Executar atividade médica ambulatorial restrita a 

consultas, assim entendidas as atividades de consultas e 

tratamento médico prestado a pacientes externos, como 

Centros de Assistência Psicossocial  (CAPS),  Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e Ambulatórios Médicos de 

Especialidades (AME), realizadas em clinicas, consultórios, 

ambulatórios, com ou sem equipamentos de Raio-X, postos 

de assistência médica, clínicas médicas, oftalmológicas e 

policlínicas, clinicas de empresas, centros geriátricos bem 

como clinicas geriátricas, serviços e empresas 

especializadas em medicina do trabalho, bem como, 

realizadas no domicilio do paciente, outros serviços de 

saúde em Clinicas Odontológicas com ou sem Equipamento 

de Raio-X,  Home-Care,  Serviços de Remoção (UTi 

remoção básica e resgate) Acupuntura, Enfermagem 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, 

Nutrição, Psicologia, Prótese Dentária, Hemodiálise, 

Hemoterapia, BCTG, Clinica de Estética Tipo I, Clinicas de 

Estética e Cirurgias Ambulatoriais tipos  Ii  e  lit,  Clinicas de 

Vacinação, Clinicas de Reprodução Humana e Banco de 

Sêmen e Lavanderias Hospitalares Isoladas; 
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XXVII - Promover e apoiar o desenvolvimento tecnico!  
cientifico, administrativo e operacional nas  Areas  de saúde, 
educação, inclusão social e digital através da realização de 
estudos e pesquisas técnicas eiou cientificas, que 
possibilitem a transferência de conhecimentos 
imprescindíveis ao incentivo e a produção de tecnologias 
alternativas; 

XXVIII - Produzir, disponibilizar e comercializar material 
didático, cientifico, publicações e outros materiais 
destinados à divulgação e informação sobre as atividades 
da Associação desde que o produto desta transação reverta 
integralmente para a consecução dos seus objetivos; 

XXIX - Organizar-se como um centro de referência 
especializado nas  Areas  relacionadas ao seu campo de 
atuação, sistematizando, disponibilizando e disseminando 
ao público em geral informações relativas ao seu objeto 
social; - 

XXX - Possibilitar a capacitação, qualificação e 
aperfeiçoamento dos profissionais que atuam em  areas  
compatíveis com seu objetivo institucional, por intermédio 
de cursos, seminários, oficinas de trabalho entre outros; 

XXXI - Promover a certificação da qualidade na gestão de 
entidades nas  Areas  relacionadas ao campo de atuação da 
Associação para Instituições Públicas e/ou Privadas; 

XXXII - Captar e gerir recursos para a constituição de um 
fundo patrimonial visando a promoção das causas que 
constituem seu objeto social, sendo que o patrimônio e 
rendimentos amealhados serão mantidos e aplicados nas 
atividades desenvolvidas.  
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XXI - Atuar nos projetos educativos, sensibilização e 
humanização no âmbito municipal, estadual e federal; - 

XXII - Desenvolver atividades e projetos de saúde 
preventiva, voltados à preparação da pessoa adulta, da 
pessoa idosa, jovens, crianças, adolescentes, 
afrodescendentes, de gêneros e dos portadores de 
necessidades especiais (física, auditiva, mental, visual e 
múltipla) e usuários de drogas licitas e ilícitas; 

XXIII - Promover a assistência à saúde e a cidadania de 
pessoas carentes de recursos ou com acolhimento nas 
unidades assistenciais sob sua gestão, por meio de esporte, 
da informação, de doações, de apoio material e/ou por meios 
e ações correlatas para atender is necessidades e 
carências, especialmente a reabilitação física e intelectual; 

XXIV - Desenvolver programas e projetos voltados à Saúde 
dos Afrodescendentes, Saúde dos Indígenas e Saúde dos 
Doentes Mentais; • 

XXV - Desenvolver programas e ações de educação e de 
saúde, incluindo prevenção de  HIV-AIDS,  DST  e consumo de 
álcool e drogas ilícitas em Centres de Apoio ou Unidades 
Ambulatoriais, da própria organização ou de parceiros; 

XXVI - Executar outros serviços correlatos na  area  da saúde, 
com ênfase no Programa de Voluntariado, com o objetivo de 
propiciar h pessoa carente e sem recursos, o apoio 
psicossocial e material para superar ou reduzir as 
deficiências, o sofrimento e a falta de informação do 
paciente e da sua família; 

de Registro Civil das Pessoas Naturaia 
nv. • 	e 	I n te ik 

)ii' 	
- os, 	1, 	. 	aAtA 

IV . 	..), 	 eSOTO I FONE. 17 3514-9070 I CEP: 15E310-150 : CATANDINA-SP 
"q 	se z• I 	d a C 	Tr 	d'i 	̀d`fA 

»
sntitr

4:1 
   

71 dQ , 
	 E-MAIL:  hc-spq..11@mgeadhi.corn.hr  

\ gi .i _1_OFIC ALCE1.5  

	

0 ' 	 - ) 	27-_,L___-7. ----. 
il 

>I  

".(1:. 

,._) a3 
sta cópia  confer corn  
a resenta o. Do te. 

	

a Chiari k soebon - 	;fa  

	

.. a de Andrade Ca  lo  Pefligrini 	ente 

41(1(10 Rodrigues emendes - Esorevento 



4." 

13 	 t  • 1 1  1/1A

ii  5 
	

• .of 	• 

0
0 L's VA njLN,yiv- 

Od_i_siD381 
4.0*. 



ASSOCtACÃO. 

Delaraciies de Litindade Pi:4E1We: 
h1UNEIPAL1.6 flP 961 cie .28/68168 ESTADUAL Lei-010314  cc  13/09 

D SOB N.cl WIICROF-1  hatma 
iandhi 

SAÚDE ÉÃSSM QUE SE FAZI 

ate Qepia 
'!;crit 

:.sebç);*1 - 
)O Pelligrini - 

I, a mil 
ti Crhaft 
Andrade Cal 
Rocifigues ernandes - 

ri 

saúde em suas  Areas  de influência;  
la! de Re ist

. 
	1.4V L) s?

'e Inl
f 

41.1iN 
Ite“dni 

PONE: /73524-9070 ap.  :15-310-150 f CATANDUVA-SP 

1-1-4 	 hospripiamgandhi.corn.br  
,  

C 
en 

!O 

o 
o = 
c>  
corn  

fé. 

ta 
nte 

e ri  le 

XV - Gerenciar e operacionalizar serviços técnicos de saúde 
em suas diversas  Areas  no Atendimento na Atenção Básica, 
na Média, na Alta Complexidade e na  Area  Ambulatorial, 
com serviços de Clinica Médica, Clínica Psiquiátrica, Clinica 
Pediátrica,  Neonatal  e UTI Infantil e Adulta, de Ginecologia, 
Obstetrícia e Mastologia, de Ortopedia e Traumatologia, 
Gastroenterologia, Radiologia, Serviço de Buco Maxilo 
Facial, Serviço de Anestesiologia, Serviço de Dermatologia, 
Ortomolecular, Saúde do Trabalhador e afins, sendo o rol de 
especialidades exemplificativo e não taxativo; 

XVI - Fomentar o desenvolvimento de Políticas Públicas de 
Saúde, nas  Areas  de atenção A Saúde da Mulher, Saúde da 
Criança e do Adolescente, Saúde do Homem, Saúde da 
Pessoa Idosa, na  Area  Psiquiátrica e Prevenção do Câncer, 

XVII - Promover a gestão e terceirização de recursos 
humanos e gerais de hospitais, postos de saúde, clínicas, 
abrigos e estabelecimentos similares, bem como contratar 
empresas eiou entidades do mesmo objeto social para 
executar o mesmo tipo de serviço na área da saúde, sob a 
responsabilidade da instituição; 

XVIII - Promover ações que visem o incentivo à construção, 
reforma ou restauração de unidades de saúde ambulatoriais 
e hospitalares; - 

XIX - Viabilizar, por meio de articulações com os Setores 
Públicos e Privados, o financiamento para construção e 
restauração de Unidades de saúde ambulatoriais e 
hospitalares; • 
XX - Promover em Unidades de saúde ou Unidades móveis, 
programas de assistência medica, coleta de exames, 
visando uma melhor e mais ampla cobertura de atenção à 
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IX - Distribuição de medicamentos, produtos, materiais e 
demais projetos correlates a atividade hospitalar e na área 
de saúde em geral; 

X - Promover e desenvolver cursos e treinamentos técnicos 
e de primeiros socorros, técnicas de saúde basica, de 
atendimento ao público, formando profissionais a fim de 
auxiliar pessoas doentes, atingidas por desastres, 
catástrofes, epidemias e pandemias; 

X1 - Prestar assistência médica e hospitalar eiou 
ambulatorial em geral, saúde em atendimento à população 
carente, em especial, na prevenção, diagnosticos precoces 
e tratamentos de doenças infecto-parasitárias, 
cancerigenas e patológicas;" 

XII - Realizar pesquisas cientificas, convénios, intercâmbios 
com laboratórios, outros hospitais e centros internacionais 
de pesquisas, com cursos, palestras e seminários na  Area  
cientifica e saúde em geral; - 

XIII Realizar Gestão Hospitalar Básica e Plena, gerir 
Hospital Geral de baixa, média e alta complexidade, 
inclusive, com serviços de Laboratórios de Patologia e 
Análises Clinicas, Radiologia, Centro de diagnóstico de 
imagem e demais serviços de saúde correlatos e similares 
a fim de contribuir com o crescimento do atendimento e 
prevenção à saúde e à vide; 

XIV -  Executer  Projetos, Programas e Gestão na  Area  de 
saúde em geral junto As Comunidades, orientação básica, 
prevenção e atendimento médico em Unidades Escolares, 
residências, associação de moradores elou através de 
Unidade de saúde; 
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II Desenvolver todas e quaisquer ações relativas a saúde 
pública, quer pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
Secretarias Estadual e Municipal de Saúde ou ainda, em 
atendimento a particulares.  

III  - Manter leitos e serviços gratuitos dentro das 
proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos 
em vigor.' 

IV - Promover ações sociais e humanitárias em defesa da 
vida, desenvolvendo Projetos e campanhas de educação e 
conscientização junto A sociedade eiou Poder Público e a 
profissionais na  Area  de saúde a fim de preservar a vida; 

V - Desenvolver e executar Projetos, Programas técnicos 
e/ou sociais, através de convénios, parcerias, contratos de 
gestão e outros contratos na  Area  de saúde e hospitalar, 
compreendendo, administração, gestão: em geral e de 
pessoal: técnico, administrativo efou especializado e 
capacitação profissional; 

VI - Desenvolver, por meio da Escola de Saúde, cursos de 
graduação, 	pós-graduação, 	residência 	médica 
(especialização), seminários, afins e similares; 

VII - Promover em Unidades de saúde fixas ou móveis, 
programas de assistência médica, coletas de exames e 
educação em saúde, com o apoio de voluntários e atenção 

saúde da comunidade, em consonância com o Sistema 
Público de Saúde, em suas  Areas  de influência; 

VIII 	Gestão tecnológica,  controls,  fiscalização, 
cão em geral, a fim de proteger e evitar possíveis 
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Art,  20- A Associação, HOSPITAL  MAHATMA GANDHI,  tem 

coma finalidade a promoção da saiide, atendendo e 

auxiliando os enfermos, com assistência médica e 

hospitalar e/ou ambulatorial em geral, envidando todos os 

esforços na preservação da vida e em defesa dos Direitos 

Humanos - podendo executar Projetos, Programas, 

isoladamente e/ou em conjunto com outros Hospitais, 

Instituições Públicas e/ou Privadas, pessoas físicas ou 

Jurídicas, Organizações Sociais e/ou Entidades 

Filantrápicas, podendo firmar contratos de gestão, 

convênios, acordos, contratos e parcerias em geral a fim de 

promover, manter, desenvolver e incentivar os seus 

objetivos sociais e humanitários para a auto 

sustentabilidade e cumprimento do seu objeto social - 

atuando com a missão de prevenir e aliviar as mazelas e os 

sofrimentos humanos com extrema imparcialidade, sem 

distinção de raça, nacionalidade, sexo, nível social, religião 

e opinião política, observando os preceitos legais e 

realizando,  coin  ênfase na saúde, as seguintes atividades: 

I - Abrigar indistintamente sob seu teto os doentes mentais 

a que ela recorrerem, a todos proporcionando, dentro de 

suas possibilidades, conforto, tratamento medico e 

assistência espiritual, independentemente de serem 

pagantes ou não. 
ALA DUAR1 INA, 1311 AROMA SOTO FONE: 173524-9070 CEP; 15810-150 CATANDUVA-SP  

CNN:  47.078.019/0001-14 	 hospAal@mgandhi.combr 
H..M.G.. 

VISTO  
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fan  Pi sebon - Subst.tuta 
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odrigues Fernandes - Escrevente 

SEÇÃO I 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO E DA SEDE 

JUR. cr 
H.M. 

y_Ls-r 

Declara0aes de Utiliddde Pdblicar 
ni 	-2 MONICIPAL: Lei 961 de8/38/6.9 ;  ESTADUAL:  Le: nt' W314 de 13/09  

Art.  1' O HOSPITAL  MAHATMA GANDHI,  também 

designado como HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA  

MAHATMA GANDHI,  CNPJ 47.078.019/0001-14,--Associaçáo 

Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, constituída em 

27 de abril de 1.9685  declarada de UTILIDADE PÚBLICA 

FEDERAL através do Decreto de 17/09/92 - Proc. MJ n° 

14554/90-441 e ENTIDADE FILANTRÓPICA com certificado 

de Entidade Beneficente de Assistência Social, na  area  de 

Saúde, emitido pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE,  Process*  25. 

000.104551/2012.14 - MS, renovado pela Portaria n° 233 de 

26/03/2014, com sede na rua Duartina, n° 1.311, Vila  Soto,  

CEP 15810-150; Catanduva/SP, exerce as atividades 

contidas em seu objeto social, em prol da saúde e em 

defesa da vida, em conformidade com a CONSTITUIÇÃO DA 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, com os 

princípios do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS contidos 

na Lei 8.080/90, demais Leis Complementares e Ordinárias 

que regem a matéria e na forma do presente Estatuto 

Social. ' 

Parágrafo Único : A Associação poderá estender sua 

atuação, a todo o território Nacional, isto 6, em todos os 

estados 'e/ou municípios da federação  elms  Distrito. Federal, 
RJA,QUARTINA,1311 3ADtM SOTO I 	17 352.4-9070 	15E.:0-150 CATANDUVA-SP 

CNPj; 47.078.0191000144 	 E-MAL: hospital@mgandhi.combr 
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Catanduva, 15 de abri! de 2021:  

Luciano  Lopes Pastor 

Presidente da Assembleia 

/141' 

Marcelo Bauab de Carvalho 

Secretário de Assembleia 

Tiago  Biz  

Advogado 0A13/SPJ290.693 
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3  
RUA  DUARTINA, 1311 ARM SOTO I  FONE:  17 3524-9070- CEP: 15810-150 I CATANDUVA-SP 

CNPJ: 47.078419/000144 	 E-MAIL; hospitalemgendhixorn.br  
11.M.G.1 

VISTO  
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ASSOCIACAO 

ahatrna 
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SAÚDE É ASSDW QUE SE FAZ! 

H 	. G. 

MICROFILMADO SOB N.°1 

i .c R.  T. 2t. P. - Catandu 

Declara95esde  Utilidade  POblca  
MUNICIPAL Leng 961 de 2M19/58  ESTADUAL  Lei rig 10324 ce 13/09/77 

FEDERAI. crera de 13f49;52 - PTO': 	14554/90441  

Parágrafo segundo - Verificada a necessidade de inateria nrgente para 

garantir  Off  interesses e finalidades da associação, o Diretor Presidente  on,  

no frita. deste, o Vice-Presidente, poderá convocar a Assembleia  Gerd  

Extraordinária  coin  prazo de 24 floras, por meio d..0 comenica0o escrita 

fixada na sede da Associação eiou outro meio eletrônico efetivo, mediante 

ouárum  minima  de cinquenta porcento Mais um do Conselho de 

A dm inis tração. 

Oficial de Registrorivil das Pessoas NA
atrLuraliP4- 

Compete  el  Assembleia Geral:' 
, e de In 

rdicd sj e Tutelas • Co  arc  de C 
,,  

Mat  z-5 
,0 3' 	

__ressani 	

Oa  sledeDeliberar sobre a destituição dos administradores, hem Como a atandu 0 (SP)  
-re 	 s 	ter.ação do estatuto social,  cam  aprovação de, no  minim,  2/3 dos membros .. 	 DFL-S. IA 	 -c, 
‘., 	 . 

00 WyflF IV 
a con\f 	11": 

Cliva ,5 Clhl
a.ar m 

cno ori 

tado, ou fé, 
de AndradeCi C :  Up  Andrieli Rodrigue 

essebon 

revente Fernandes 	rev

T

.ie

7

ite 

 if  - compete prtwnivamente Conselho de Adutinistração: 
Pellign 

d) Designar e dispensar os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal," 

Art.  41 - Este Estatuto aprovado pelo Conselho de Administragao em 

Assembleia  Germ:  Extraordinarid especiairnenre convocada para este fim, 

realizada em 15 ik abril de 2021: revoga os anteriores e entra em vigor na 

data de sua aprova0o: 

Finalmente, nada mais havendo a deliberar, esperou-se o tempo necessário para 

confecção da presente Ata e encerraram-se os  =bathos,  a mesma foi objeto de aprovação. 

após -sua leitura, em votação unânime: pela Assembleia Geral Extraordinária'do Hospital  

Mahatma Gandhi:.  iniciada em segunda chamada às 08:30 horas desta data. 

2  

RUA  DUARTINA,13.11 IJARDIM SOTO] FORE: 17 3524-9070 CEP: 15810-150 I CÁTANDUVA-SP 

CNN: 4.7.078.019/0001-.14 	 .E-MAIL: hospital@ragandhi.combr  

wise/ho de .4dministracão: 
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se on - S 
e Caliano P iligrini - Es 
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'MAL  MAHATMA GANDHI  

EMBLELAGERAL EXTRAORDINÁRIA 

Aos quinze dias'do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, no auditório da sede do 

Hospital  Mahatma Gandhi,  sito à Rua Duartina, .13.11;n:este município de Catanduva-

SP., reuniram-se os Diretores, 'Conselho de administração' e Associados do Hospital  

Mahatma Gandhi,  'conforme divulgado no edital de convocação -previamente divulgado e 

fixado'nasede- do mesmo, conforme previsto no estatuto social. Abertos os trabalhos em 

2'-convocação.ls 08.:30 horaipelo Sr. Presidente  Luciano  Lopes Pastor:que convidou o 

Sr, Marcelo Bauabde Carvalho`para compor a mesa e secretariar trabalhos. Após a 

composição da mesa;verificando a existência do .quorum estatutdrio, passou-se então a 

tratar da deliberação prevista no mesmo instrumento convocatório 1. Deliberar sobre 

alteração estatutária,  art.  13, § 2° e renumeração dos parágrafos subsequentes, 

alteração do  art.  14, alteração do  art.  31," alínea d,' e, alteração do  art.  41: A 

Assembleia contou  corn  a presença dos diretores,' do. Conselho de Administração` e 

associados conforme relação anexai DELIBERAÇÃO: 1. Deliberar sobre alteração 

estatutária,  art.  13, § 	renumeração dos parágrafos .subsequentes:;alteração do  

art.  14'., alteração do  art.  3.1.,nlinea cf, e alteração do  art.  41. Após a leirura da pauta de 

reunião e debates acerca da mesma, o conselho de administração" aprovou por 

unanimidade a. alteração do Estatuto Social do Hospital  Mahatma Gandhi,  que nassa ter 

a seguinte redação:' 

Ar1.13.: .4 Assembleia Geral é constituída por lódos os Associados  clue  

salisfaçantes exigincias deste Estatuto e se  reward,  ordinariamente, umci 

vez por ano, até - o final do  mã  de abril para aprovação do Balanço 

Patrimonial e das contas do exercício anterior, e em ano de eleição para 

novo inandani, sertdo esui também em funho e, e_rtraordinarianierda quando 

os interesses da Associação ao exigir e na forma aqui prevista 

RUADUARTINA,1311 1  JARDIM  SOTO 1 .FORE: 17 3524-9070 CM 15810-150 CATANDUVA-SP 
E-MAIL: .h6spital@rrigarraiLotrt.br 	 JUAZISO 

H.M.G
ViSTO  

CNN: 47_078.049/000144 
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SAÚDE EAssmr QUE SE FAZ! 

Dectaragaes cle.Utilidade Ptiablica: 
MUNICIPAL: Lei 961 de 26/38/68. ESTADUAL. Lei 0 10314 delVOST77 

FEDERAL Diecret9 de 17/09/92 - Proc Mi ns14554A0-441 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBTFIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Hospital  Mahatma Gandhi  

CNPJ: 47.078.019/0001-14 

I. DATA, HORA E LOCAL 

No auditório Amil Zalkia: da sede social, situada na Rua Duartina, n.c 1311, Vila  Soto,  

Catandura/SP, CEP 15.810.150,  corn  1' chamada 08h00rnin e 2' chamada &s 081130min -• 

do dia 15 de-abril  dc  2021:•  

H. ORDEM DO DIA: 

Assembleia Geral Extraordinária: 

Deliberar sobre alteração estatutária,  art.  13, § 2°,  art.  14 alínea c,  art.  31, 
alínea d, e  art.  41. 

RUA DUARTINA, 1311 	DIM  SOTO FONE: 17 3524-9070 CEP: 15810-150 1 CATANDUVA-SP 

CINPI: 47.073,01910001-14 
	

E-MAIL hospitabgrngandhi.com_b: 
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1 6 2 - 011. 

1 R.I. D. P. J. • Catan 

PITA!.  MAHATMA GANDHI 

epresentada  por  Dr. Luciano Lopes Pastor) 

oe Registro lvIl cias 1--essoas  Naturals  

dffiliirgiadaseezeitTlufittmelams da:07140; 

FONE: 17 3524-9070 I CEP; 15810-150 I CATANDUVA-5P  
Dr.  Matheus Bressani Barbosa sgi, 

c49151PediftAMS1-14 11:f3 

27 ABR, 2022 
0  0.; 

g2 
. E-MA)U-bdspital@ mgandhi.cam.br  

I. 

Re ori inal 	mim a resentado. Dou  fa.  AUTENTICAViOr Esta copia confere com 

Rodrigo Leandro Zaghi - Escrevente 
Rodrigo L2Zarini Buso • Escrevente  
Bianca  Marinel: Oionisio - Escrevente 

Deciaraoescletatihda.de POblicaa 
patiialiCipPi.4aEria 961 de 28/08/b8 ...STAIrailiat.. Lai raa10314 de 13./09/77  

Decreto  daï7/09/92•,- Prcic Mfit214554/90-441 

DECLARACAO  

0 HOSPITAL  MAHATMA GANDHI..  situada na Rua Duartina, ng 1311:Bairro Vila  Soto,  
na cidade de Catanduva — SP, inscrito no CNRI/MF sob ng 47.078.019/0001-14', neste 
ato representada pelo seu Diretor Presidente,-na forma de seu Estatuto Social pelo  Dr.  
LUCIANO LOPES PASTOR, brasileiro, divorciado, medico, portador do RG ng 

23.180.145-2 e do CPF/WIF ng 205.467.898-89;residente à Rua Belo Horizonte, 1536, 
Centro, Catanduva — SP; declara para fins de direito, sob pena de responsabilidade, 
considerando o decidido pela E. Corregedoria Geral da Justiça de São PaulO (Processo 
ng 2010/28595); o quanto segue. 

As Atas e documentos relativos ao HOSPITAL  MAHATMA  GANDHI;s5o elaborados em 
sistema informatizado; arquivando-se as respectivas folhas soltas, .depois em pasta 
própria: 

As folhas soltas, assim, nas vias  originals,  é que constituem o próprio 'flivrq de Atas" 
do HOSPITAL  MAHATMA GANDHI,  'de maneirá que 	hã  um iivroaniiscrito ou 
especifico para que as Atas digitadas sejam depois "coladas"; 

Catanduva, 15 de abril de 2021: 
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C ANO LOPES PASTOR 
Presidente 

DedaraOes de Utilidade PilkPca: 
MUNICIPAL Lei ne 961 de 2:8/08168 ESTADUAL.  Le;  TO. 10324 de 13109/77 

FEDI4tAtOecretp de 17119,32 Proc 	n°14554/90441 

ILUSTRISSIMO SENHOR PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE CATANDUVA/SP 

Hospital  Mahatma  GandhLcom sede na rua Duartina n° 1.311; na 

cidade de Catanduva/SP,-  por seu representante legal  Dr. Luciano  Lopes 

Pastor; brasileiro, filiação Luclécio Pastor e Yara Maria Lopes Pastor; 

divorciado:o qual não vive em união estavel;médico:CPF n°205.467.898-

89, RG no 23.180.145-2-SSP/SP,-  residente e domiciliado na rua Belo 

Horizonte n° 1536, 	Centro, nesta cidade; endereço eletrônico 

licitacaoPmgandh.l.comsbr,-vem, respeitosamente a presença de Vossa 

Senhoria, requerer o registro da Ata da Assembleia Gera! Extraordinária 

da pessoa jurídica acima mencionada, realizada em 15/0:721, bem 

como o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraord:n
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Hospital PsiquiltriCo Espiritaignia7aANZHI wa  in  
• t a  Ili  0.  a tendimento do doente mental sob orit4 
Illokidflooe e lieligiosos, h luz da Doutrina 29pirit 

admitindo, portanto,nenhum simbolo ou culto extel! 
..; a 

desvirtur o enoanto e a pureza doutrin3ria. 	g(41 	L• 
4.,c= - • 

Artigo .33R Todos os funcioniirios sergo 	edi 
contr:Atados, sc5 recebeado nameao depois de 
• o Inferior a  am  ano; 

Parilgrafb tnieo Asa expressamene 
de funcioniirio e que se  Jam  parentes consanguinsoa, 
membros da Diretoria. 

i.rtigc 349  - Nao serao eeeitos votos por prOCUrag;0 
hrtI,EL0  35 	Mosul  proibidas as homenagene d quaisquer  pea- 

soes, a Lao ser em eeter pdstuno; 
_rtit3o 36 - As eleigZes serao sempre feitas per esorutinio  

secrete;  

ArtiGo 372  Quaisquer chapas eletivas pura o conselho  Deli-
berative.,  Conselho 'Irisoal, e Diretoria Lxecutivat  devere ser apre 
senta dam 1 setretaria  or  48 hcras de: anteced4ncia # AO minimov  pars  - 
efeito de reistro, mediante contra recibo; 

:Arti= 	 caso3 surgentes que no estiverem enquadrados 
n4stes estatutos serZo resividos pelo Conselho Deliberativo especial- • 
mente convocado para 6sso 1114; 

ra'f.r3/0 	4- 
DisposigZo Esnecial 

ixtic 39 2  - fie, desde  go  consignado que a sociedude ci- 
vil  or  orí.2anizada 'HO5FITA3 PSIQUVIT:RICO BdPlartikKAHAMA,GAhlET, 
Pertneer441 Mesza P.Unda.g3go qUe:pertencer faturamente-a Associaggo - 
Lar da OX140.98,. Cre044 A. fielsen Zanouner e Col6nia Rita Zamaner,-
sem  quo  u referida fundaggo tenha  qua  iradenizat de qualquer forma a - 
aludida sooleUa de oivil °HOSPITAL 2 SI 011T RVA) ESPTRIZA DIAHAT.A 
DiiI 

3•.*t1go,  409  tetes estatutos, •entraram cm vigor na data de - 
sua aprovagso, que e'27 de Maio de 1.968 	,  sends  a Diretoria 
7..xeoutiva  at  c final das 0' S. 

Catandbva, 	de Maio da 2„968  

se 

um  
Peik49"1412 

trl' 2 •c'4 3.: ‘-1§. .# , 

	

.* ... 	0 	hi proibidaCa eon tatagao 

	

.., 	- 
at4 Ti:',:  grau,  dos  

Uncle, de 
e d 

• , 
.` •41p. • 	i 

1 6004 -- - .  . • : 
•i;.,.'•:,. 'ALITE cAck., 

f+110227A13 27705i' 
-. _... , 	.. 

NTICAÇÃO: 
Esta cópia confere com 

	

mal a mim 	resentado. Doe  fa. 
go  Lazarini  Bust).-  Escrevente 

go  Leandro Zaghi - Escrevente  
tvivinal: Di,^;siq 	Fecr,r,,rq.: 

• Matheus Bressani 
Barbosa.1.84; 

Comarca de Catanduva 
(SP) 

terdições e Tutelas da 

OFICIAL DELEGADO 

25 MAIO 2022 

	

eg•stro 	
oas Hassoas  Pratte  

›. o to 

sts. i - 

0  o 

..... 

—) 

dr2roglia 
Presidente 

, 



,427. 	 • 

fr 



Do PatrimLnio do 
Artigo 26i - O Patria5nio 

MAZATMA nANDEI” compge-se de 4- 

ser13 requisitadas, 41a papeleta resw( yai)? 
mAdico assistente; 	 1 ,rft 	8 , o  

iftente 

3 - as Providancias neceselrias quanto ao servig 
solicitadas ao Diretor 	qua  as toar 4 junto do 

t4onicto n adainistrativo.- Moo ue instrovaes quanto a api 

visitas aos enfaros saluas astes, 	1.11er 
outra proviancla, 

no Hospital 
y..e¡Listrados no Departamento üf1oi1 ookipetente s?.treoendlaut 

Q4 
Artigo 25 -  permitirio profiesionais 	c00:***da, 

reiquiAtr1oo 	 .G0311114  
4.10 Pr;! - • . 
4:1.0 L7 1% 

LI APITUI0 	 !.1  

. 	• -.al' 
Hospital ..:;spiritaKilliAgtif:545.541.11114- , 
do Hospital Psigtistrieg 	ta  

se 

jr 
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O u .,C2  
(0>610 
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- 
721 ti 
0 DJ fn 	. 

elr,M 

apeppque 	 UnanimJdade da Diretoria Zzeoutiva julgar conveniente- T'ars mstai 414,  
op  ops o time 	-C 

wonmvoari uaa assembl4is 	 para esse m, n;o DO.- 

	

°' 	(.•! ¡L'jamais, entretanto, 5er rentringidos os fins  socials  Previsto - 
Ltj  

AW  la  6 seus 

	

- 	respeito a -2isposigZes especiais, no,g seu  art.  39; 
aw a C 
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geiet4 vantogans, 

o 
i6A JOd 5 Ro 

f 	 en' 

ou estiOndios a dirigentes, mantenedores ou - 

bOdos do Hospital, no importando o pretexto; 
Artigo 32t gica entendido, ports's:ea estatutos, que o Hospi 

,Lrtigo 24“ t)s s4o1os nao respondem pela COrigagZes do Hoap 

Artigo 

parai.Lrafos, bem como, no constante Nasse estatuto no 

v&id r distribuigao de quaisquer lucro, bo- 

a)- dos dinhetros a "iia pertencentes, existentes em Osixa e - 
depositados nos banoos; 

b)- De todos os bens m4veis e imdveis que lhe forem doados ou 
por 10 comprados e constraidos, eamdo que tQcs Zsees bons,  or  Qual-

, quer forma adquiridss, rinoular-se4c cliusula da 
Todos os bens  qua  venham a pertenor a sociedade, formads 

res do  sea  patrimaniot  constarZO da ilcntabilidade Ocial 

TJI VII - 
DiSposigee rs 

,1-tigo 27R Dos atos do 2residente caber recurso pare a Di-
retoria; e dos atos desta, pare o Conselho Dalibsz.ativo, que resolver  
am  dltima instgncie„ ou em instSnaia dnice, paLa 03 casos de recursos 
dos atos da Diretoria; 

Artigu 26 - Nenhum aoio poderA  voter sea ester  quites ocm a 

tesouraxia.; de igual modos  nenhum reourso dos stSclos ser 4 encaminhado 
quando o requerente alio seteja em dia com a tesouraria, podendo esta 

eliminar es 84oios que se acharem com trts meseS ou mais de atraso no 

pagamento dmensalidades; 
1 -  Qs  recursos da iitos roalisados contra os-siScios ou suas 

delibers(Aes zd podenlo ser interpostos pelos assmoa, pessoalmente; 
291c -  Qs  estatutos do Hospital poder l ser modificados 
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comp  
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da Diretoria e 	onse- 
de seus serviços 

mira,09  

lartigo 21Q Todos os 1;embros 
lho Fisca1 sio obrigados à prestagio 
Hospital,Idevende v/sits-io, 

u vi4ta de um dos 
estauttiria de fszer 

i?ar4graf.0 bico  
tie  tiscalizaçio 

Ga2Ini(j -V-
Das Aseambi4ias 

Artigo 

-ao todos es anos dentro da :primeira quinzema de  merge  com 0 fla --
especial. de  tor  conhecimento d deliberar sabre os atoe gerais da 
Diretoria e eleger os membros do Conselho Deliberativa que vagarem, 
decidindo sars a prestagio de contas da Diretoria, como sabre quan 

to posa interessar ao Fospital, 
Artigo 23Q - 4a Assembl4ias Gersi':1 E.!xtraordinArlas sd se 

renni  rao . 

servigos e 
dirigentes  Ls  necessidades hospitalares, 
direito, 

que 
dade 

rel.; sac  

222  - AS AseemhbSiss Gerais Ordingrias 
s'pa 

meubros 

dos 

1-217.) 

nee  tira 

Sad,  

'2os8oa1mente;_ 	8,t) 
0 6.oX1  de  cortesia  444 #e,QP‘oi M° 

	

_ 	• • I- 
US adaPtQQa01111E'ka0414* qkls .. • 4::  
para  es prolligr b4110. 

lm 
416. o 
444, 

4sArs 	C 

LE;14 

dos cutros a 

apeppluein 
D ap oies o 

91U9WOS Op 

Ch.z,  
AU 

AU0227ABO 

a)- quando a mairia do Conselho Deliberativo exigi-las 
a0 Pre3iderite, por escrito e com motivo devidamente.fumdamentado; 

b)- qUar.do, a jufzo da Diretoria, touver assunto de 
port:ncia ihsdilVel a resolver; 

d)- quando vagarem mais de seis membros do Conselho Deli-

berativo; n6ese  cam,  serio convocadas pelo  Presidents.  

Par4rafc Anicoz- 	2,seemb2dias Gerais funcionario, em - 

primeira.,convocagao, oom a presença de metade e  mails  um dos seios - 

efetivos quites  cam  e Tescuraria; e, em segunda, meia  hors  mais tar-

de com 0 nfamere lue compareceri a primeira convocaqio dever ser 

fel ta com  des dies  de antecedência pela IaPrensa 
CAPPC40 Vi - 

Da Assistiincia 016dica 

irtigo 242  - 0 Hos?i*cal dar 4 assistAnoid mddioa a todos  

arms  hospitalizados,  sea  quslquer di5tin9io, mas serg adneltida a 

Vitfineia de mgdicos psiquiatras estranhos ao Hospital, s erJ3en- 

S 
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GO tratame 
tembtm 

rrcr 
as quais 1 

m m 
"-t'skas enfermüs1  quando seus resp0ns4v513 O desejarem, deocis de 

ic entendimento eom a dirknio; 
- Os -osiquiatras de fora, admitidos a tratar de seus 

_ m 

c,  
ff21. e zat 
eirmos a 

e ze7: 
—1-J 2 - Nessas condigaes, ao mddi 

rio conhecimento ao DiretorH4dico da situaçao de SSUS -  

le  requisitando as .2.,ovidancia2 que julzarem neoessAria34  

co  assistente caberg a 

nto, regime dist4tico e demais providancias, 
o preenchimento dae...fichas de observaqio e 

evario a reibrica.dol#retor;  

4.4.• 

ONO  
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) Assuair a diregio do Hospital e  convocar.  o  Conselho  De- O oel-';-iTD ei s<c_ 

e▪  a 
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Hospital.;  

g).- ninistrar ao 1.'residente, com solicitude  Iv  p 
as In 	9aes  qua  ihe forem pedidas; 	 ra 

b)- rrestar 1 ::iretoria, nas reuniZes irt.ensai41:1' 
s'abre o serviços a seu  

i),..* C.,4022p:z1reaer Is reuniaes de Diretoria e exekkr!ofidi (). 
to de 	of  .1.....,_.5__ 

.artigo 18.̀ - ao st,:-gundo e terceiro tesoureiros oompetemz- 
a)- 	)- jompareoerem  le  re-witi6es da Diretoria e exercerem neis 
0 direit6 de voto; 

b)— Auxiliama o primeiro tesoureiro em SU4S stribuigaes - 

Irtigo 1.94 - AO Diretoriladico PsiqUiatrs compete: - 

e subeti ui-lo  pela ordem, MO3 seus impedimentes;  

lam  Dirigir e reaponsabiliaar-se pelo seririqo m4dico„ tendo 
sob sues ordens os auxiliares que julgur necessArios; 

V- .eonizar periodicamente o quadro de pessoal te'onico 
de 3(18 Ird0 Cora a necessidade f;o serviço 	dicos, assistentes,  inter  
nos, enfermeiros, auxil  tares. de erifersuz,,em e vigilantes, dando-se - 
pre.fergncia aos profi.ssionais adeptos do Espiritismo, que sejam - 
ide  he  0 S 31 

c)- Propor era reunio de Diretoria a nomeaggo ou exoneragao; 
pelo  Pros  dente, doe runcion4rios neoess4rios; propor compra de me-
diCamento ,  materials,  aparelhamentos e tudo o maia que se fizer - 
nooessiiri pare o boa funcionamento do Hospital; 

d - Uomparecer Is reuniZes de Diretoria e exercer  melee  o - 
direito df voto; 

114.- 0 pessoal t4cnico s:tra' nomeado pelo Presidente C:0111 equis 

CênCia do Diretor Iii4d.ioos 

2k.... (,) Diretor ;5,...4dico Psiquistra., quando,  al&  das fung5es 

para que , oi eleito, trabalhar no serviço de clinica, Dsiouia'trical—

examinandx1 e tratando doentes internados, devera ser remunerado Dor 

ZI.ste trabab.no; 
Atio 20 - Ao Conselho Fiscal compete:- 

al- Exercer rigorosa vigilfincia sabre tudo que posse interes 

usr ao Holipital, inspecionando frequentemente em dias e horas nio - 

-12  'roadas es dependfincias hospitalares, levando imedistamente ao  co- 

cimento do Diretor M4dico e Presidente 0. que lhe parecer errado 
-...- 
L.44 r,..,s,:-.:11s  AA  r-io ; 

13)- C;pinar por e:3crito sabre quaisquer .assuntos atinentes - 
•o j1 e sabre contas, antes de serem aubmetidas 'a aprovsgao - 7, . 





a - 
de voto; • 

o direito de voto; 
b)- ;azillarem o 

substitui  lo  pela ordem, 

(— 7) 
/- 

jy— Autorizar as deppesas necessirias e rubricar 
pais de importanoia da administragao, tesouraria 
podendo zer-se substituir pelo tesoureiro pare  
teacart:  

respeito 

A 

e  plc  seeretairic para  op  da secretarial  que ,c) 	.1  
aatorizacao de despesae maiores que meio miilrOomfriiiko; 
•tigo 132  - Aos vices-kresidentes competem:40 

d Cowparecerem 'as reaniaes ca Diretoria e 4er.eJe 

igo 142  - ;o:11)te ao Secretgrlo 	
, t..`q„ s  

Ls  • 

Comparecer ue _teuniSes da Jiretoria e exercer 	eito 

Preaideme cm t.v.(...ao as 31248 .p, 

nos seus impedimentos; 

cs livro 
e secretIrle, 
cap4is 

11.004 
cÃo 
47 

AUTENT.1 
sn117APA127  

c)H ',3ecretariar 	reuniZI:es do Conselho Deliberativo e Assem 

• Superintender o erviços da Seoretaria e da Tesouraria; 

blgias; 
d .  Crientar os servi9os da secretaria e-da tesouraria; 

Auxtliar o Presidente quando solicitado; 
Ario 159  Ao primeiro secrot4rio compete:-• 
• Redigir atas e assin4-1as com o  President's;  
1))1. Abrir a cormspondgmcia e oamorir az inStrU0e8 do Presi 

• :iirlistrzar ao Presidente as informagBee que lhe forem pe- 
didas e 	 em quanto lhe 15r nossivel; 

• Dirigir a secretaria, assinar a correspondgncia expedida, 

providenoilndo  pars cue  o arquivo  sea  mantido em 
e/i COMparsoer 'As reuniZes da Liretoria e exercer nelas o di- 

reito de vOto, prnstando ititrmag'6se eSbre os serviços a seu  oars°.  

Ariign 162  - Ao segando secretarie compete:-

a)-4 Comparecer  Its  ream/Zee da Diretoria e exercer o direito 

de roto; 	! 
b).4 AUxiliar s primeiro secretlrio em  suds  atribuigaes e  salts  

titui-lo =is seus impedimentos; 
Ar4go 17; - AO primeiro tesoureiro compete:- 

a).4 Prover a cobrança das mensalidades dos goios, 
.2) 

ao Hospital, e dos auxilios e donativos feitos ao mesmo; vidax  00 0 
• Trazor em dia e em ordem a escrita geral

o 
 

• Lfetuar o pagamonto das deepesue autortzadas pelo Presi-:ao-a 

e d) Recc.:lilr a sztabelecientos de cr4dito„ escoPlidos  Pole  
-2zio 

 ¡al  osealdos em caixa superiores a  am  sal4rio mínimo;  

dente; 

con 

On IAA 
• I •  

Nota  mat 

002 • liseinar com o :Presidente cheques oara retirada de dinhei 
ajilibosi de transfer&ncia banc4ria e numerlrio a favor do Hospital 

• %%quer outras operaça.es de or44ito; 
-IsoK Assinar com o administrador  Us  balancetes ..ensaie do  Roe  
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e.E.46 
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da situa 

Assembliis Geral, um 

a favor 

Hospital; 	f-?, 
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iini4cioso das ocorrgncias havidas durante o ano e um balango .0. 

>>>, 
1 dm ieceita e des3osa; 

't 	 f)— 	anualmente, 

ativi-des realizadas e um ba1ar40 geral demonstrativo 

'creooth1i.ed e financeira social; 
g:. Eeprosentar o Hospital, ativa e passivamente, judicial 0-6 

"Vatre 	cialmente, e nas sues rel4g5es 00m terceiros; 
c  

0 	h 	assinar,  cam  o tesoureiro, os *cheques de movimerto de . 0- 
os e is recibos banarios do transferanoias de dinheiro 

'nospitil; 
00..„ 

AOsitar duplicatas de fornecimentos feitos as  

tive  e As embl4ima, salvo qurdo Zbr para SUlear ato sela;  

Executer  fiblmente êstes estatutos, o 'eegimento Interno 

e as del4ersçaes coletivas; 
c). Nonear e destituir secretArios, tescureiros, diretores 

de serviç1 e oomissaes que representem o Hospital ou sue se enoari. 
reguem da prestag:IO de determinados serviços; 

dl- Promover e  organiser  o quadro de mgdiuns que se obriguem 

a, eu dia e  horse,  certos, comparecer ale Hospital pare prestar ser-

viços ine ntes h sua difícil misso; 
si- Apresentar, nas eessoes ordlarise do Conselho, um rala- 

CI 	116004 
- * Au kil

i
*ICA00 

Ai ii11•17 A ItIA "rm.< e.  

uais os pagantes e os gratuitos; 
e)- 'luidar e zeia p pela 

> 
5, 0 ;.-1 • 

'44f01- ,905 
e benfeitcrlas1  inclusive externas; 

ti 	• f)- ::;ontratar tantos m4d1co2 quanto9
004nrem veceSO4%cals, • 

4t 	V!.  *" 	4 - o  Ito  e e de outres especialidades e adrainiatradmrf u  *iv*  
'4) que o dltimo seja casado, espírita, e resi0a$¡C*P 
Hospitalar, destituindo-os quando zo corresOnm 
va fixada no regulamento interno; 
/ Nomear e destituir micos, enfermeiros e cutrj; ampre 
quaisquer categorias, ajustando os ordenados; 

Autorisar deapesas superiores a um salArie  minims;  
compras de eneros alimenticios, 

saiham 

talavas 

psiquiAt 
preferir 
edificio 
expectst 

conservagao gera 

gados d 

ti-
i)- 

utensilil s e o mais que se 
xos da  p a  witi 

4).. Reuni-se, uma 
terminad's pelo Presidente 
dinlrismete; 

. A Diretoria se, 
tes a - LetLde e mais •um dos 

deliberari lealmente achando-se presen-
seus memCros; e nas vitagaes decidir - 

sepre 	aiorie, cabendo ao 1?residentat  a14m do Seu voto passos1,- 
o de quallidade, cm ouso de empate; 

2 - Cs  carve am  .-.1ireteria eo honoríficos e serElo exercidos 

fizer necesmirlo pelos pregos mais bAi- 

vez per  rags, am  dias, lar e horas de-
e f;uando  gate  julzar necess4rio, extraor 

nte; 
izo 12k - Ac  Presidents  competes- 

- Presidir Is sessaes de Diretoria, do Jonselhe  Delibera- 
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ParAgra o lnico StS podera ser wicios 
oidamen e espiritas lardecistas. 

CAPfTULO  III  — 
Direitos e deveres doe S6olo2 

61,1des associadas. 
e2 — Todos os scicios devergo 

Pelqui4triec Espirito XAHAMA,GANDHT9ParsA004:16tL 
ente, no desempenhb de euas 4rduas obrisga9oe .32 	. 

laarnte as mensalidades a que estgo obrigados, 00414 14o,—  
avocados,  e apciando,  morel  e espiritualmente, Odes as — 
tentad 	 bebem estar no melhoramento ou be estar do Hospital. 
lgo 	Os s6cios tergo, ra contribui9Z0 e  we  SeZY 	9os 
arem, ala de preferancia, apenas 	oportberidada pare — 
Os 660ios efetivos e as entidades espiritas associadas vo 
ergo votadas, propondo quando julgar eatil aos interas—
apital.— Cs Contribuintes tgm es  memos  direitos, menos o 
a serem votados. 

CAPfTULO  TT.  — 
Administracgo e da 

tigo I — A Assembl 	 A iia aeral, pviamente convocada, ele 
escrutioio  secret°,  um Conselho Deliberativo de 3C mem —  
re  os associados e mais 20 sublentes; 
tate Cozaelho Deliberativo eleger, .entre os' aeue mem 

bros. 41 Direotira  Executive,  e o Conselho tal,*Om tr4s membros 

e trGeo 	lentes; 
2 0 Diretor aclico Psiquiatra ser A indioado pela Diretoria 

e subasti a aprovaggo do Conselho Deliberativo. Uma ves aceito 

pelo Oo lho Deliberativo fari parte iategrante da Diretoria Exe—
cutive; 

3 	conselho  Deliberative,  a iiiretoria Zxecutiva e o Con— 

Diretoria 

efetivds 

/ • 
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7.c*,; • 
ndividtbasPe das:.-O 

?.1 

aulttlia4lAtiiiaMOOt 
Ze, 	• 	;-/* 

I map 

aelho Fie 

dois Vice 

1 tergo mandato por doia (2)  ems; 

Igo  11L — A diretoria 13xecutiva compge—se do Presidente, 

Lresidentes, um esoret4ria Gera).*  1 e 2 ecretlrios, 

'ç 7esoureiroe e I DirStorladioo PaWatra; e atia com— 

o 

u-",14410 US 
o!-E• 	b 

Prover o Hospital de todos os recursos neoessdrios para 
fuscionamente e suboistancia, tanto na parte espiritual 

teriiag  exOttutaz' e fazer  executer  Os presentes estatutos; 

Atualizar o regalamento do Hospital de modo a que mantt 

03 3-
'0 C3 

um  re  ¡WS apropriado de oontrole e responsabilidade pela  guar-

-e oo rva9ao dos bens  quo  lhe pertencem„ data/hand° atribuiqaes 
o a 0  
504eireres dos fancionirios,  mediums  e demais servidores; 

oo 	o) Estabelsoer o pre90 das di/Arias dos eniS3-mc$s peganlbes:. mm. 
d) Tratar e _!ascr tratJr os dcentes  ea  igualdade de condi- 

0 o 
401 permitinto que diooeezferaeiros e mgdians saibam  cc  Irmo 
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00 distip 
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et 
s6cios ;40.1Vj'4,40.1134.4 

k.re. 	 A 
que pag*AlAaDign 

C 	0 

de todos o 	ire nlicl*>'..os e  soOle 
jieiram associar, cozi o compromisso 
tidas no presente estatuto; 

nrtitict 3.9  - Haver g tAs categorise de 
)- EITTIVO, so o s6cios  espiritas,  

lidade minima de 1.1Cr41,00; 
)-  CONTRIBUINTES,  so  os  e4dios 

minima de NCria,00; 
BENEWItIllT03,  os que,  

N 

a me kill-ttade que pagarem 

a juiso do Consalho Deliberative,  

'rem Pa 

  

prestarem servigos. excepcionais ao Hospital ou lhe fi-
zerem. vultos ts doaciaes; 

pessoas ou Ig•freisehades que no qu.iserem ou no pude-
se mensalidades fiz&das n4stes estatutos, sere  °onside  

rados d adoras constantes e pagargo ao Hospital, nas presta9;es - 
'31111;4i:3 oue entenderem, o montante  coin  que desejarem contribuir  pit  
ra o et.itsteio e xanutereo do Kospita34 

considerados s6c1os fundadores os que assinarem a 
ata de c.:onstituiçao do I-Tospital 1:spiritariiikHATMA tANDH.L; 

rtijo 4 5) - Os ndolecs e e-ociedades espiritas ,Adesae 
uni;Zo 	icipal Espirita de Catanduvs, que se fazio.representar 
nas asse .b14ias por delegados devidamente credenciados„ a;aro - 

no  mfr. 	1'a42,00 porras; 
rdagrofb Inico - Os delega00s devem ser de idoneidade mo- 

ral, I-ism/44/o social definide, e espiritas.- aceitagao de  suss  

credenciais  flea  a critiirio d Diretoria; 

::I. Irtigo 5g - c3 conjunto de s6cios efetivos individuais e dos 
delegados das entidades espíritas  suites coin  a tesouraria, e mini 

dos em n1rier legal, constituem as Assemb16ias e  integrant,  sobers- 

11Ste  

45%•• 

gutpf, do 

5.5tumir 
(Weida 
4lit0 8 

:a041:4.'r re 

E Zki48Pit e5" CO 

0.M 
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016 
C 

aS 
C 

0111diVid cncnir, 
ttirpOSt 

rr.:vagi4o d Diretoria; 

tO hl = 

413 

nas qu.e 

, 

tgO, o  Roder  miximo hospitalar; 

rtigo 6g - O 1-1.0 sp  it al  .F z:,iqutrico L,spiritaidAHATiCA.. .i.l.ANDH-li,  

ad  ;,-ode2...ii ser extinto quando, al4m de no preencher sua finalidade, 

seu  raker°  de s6cios itr inferior a 10 (dez), devendo,, neste case, 

o seu patrimônio reverter em favor da it,ZSOCI4Va.) LAR DA CRIalgik, - 
ponto de vista  religiose  , 12E18 ent idade. conggnere; 

rigratio único - A Assoca 4gZo ikiiii Da ,J2.1iLliÇA, no caso de - 
a tutela dos bens do HOsroital, nomeatit Dessoas id6neas,  des  ( 

e de Catanduva„ para administrA-10,  sea  perceberem venal - 

ra essas funga'es„- se, decorridos dois silos, nEic conse -- 
rguer o Hospital nos moldes dgetea Letatutos, poder l  moor  

efindtivamente„ no acervo de seus bens, 0 patrimbnio do - 

1 i?siquikitrico Dap:trite  MAHATMA-GANDHI;  
rtigo 79- - A incluso dos nomes dos candidatos a s6cios - 
lie ou coletivos no uadro social, deve ser precedido da - 
escrita, vinda, de qualquer s6cio,  pars  ser submetida a 
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a de eatanduva, tempo de duregao 
lieedest- 

- CaPfTULO I - 

Nome, wide e fins 

oom personalidade jurldica, 

e. C liespital 
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- 	 diet:M*440 de sex0 c6r;:naeiOrialidade, religigo ou filiagao 

plomado 

5 
hosyltel 

ternando 
esesitai 

o teeal 

6 
a paeatee 
a sejuin,  

as dema 

moral d 
da vez, 

alma  qt  
mento m 
serem o 

le 
LULU w 

• 4) 

indistintamente, sob scu teto, os doentes da 
a ele recorrerem, a todos proporcionando conftrto, trata 

dico a aesist6no1a espiritual igualZinde$pendente at6 de 
antes ou no; 
'- Estabelecer e manter lagos de perfeita fraternidade  cam  

s cerporag;es espirita locais, e adesas na UNI,Z0 MUNICIPAL 
estaduais e nacionais, a  fin  de receber de todos o ap8io 

que precise e o neceseirio auxilio meterial para que, Ca-
fique mais aveple a sua esfera de curar de graça; 
- 2;',anter um scrvigo cirlirgico a eardo de profiesionais d.1 
para atender os casos surgentes entre os internados; 
- Cearer como objetivo principal -t  utilizando a terape2 
ca  aid  àespiritual de acordo  cam  a Doutrina Espírl 
oada por  Allan  hardoc; 

No visar lucros; o Hospital eobrerg  texas  mddicas pela 
zagao e tratamento dos que tiverem condigZes de pagar,  in  

e essistindo gratuitamente o maior ndmero possível de ne- 
, eujo minimo ser4 igual a 30% (trinta por oento) sabes 
os internados; 

- 4.plicar o produto de arrecadag;o.des doentes internados 

to, observando-se, se possível, a critiric da Diretoria,- 

- 40.:A paru al/me1tal:47o e  materials.  
34 para compra de medicamentoe e outros objctos. 

0 	09L pare padamento de f1ncion4rie5,  etc.,  

7 Ministrar aulas de eltabetizagZo para os internados anal 

toe ue tiverem eomdieeSes pare tanto, a fim de glze os mesmos 

r a roveitem o tempo de internamento; e 
8 -  enter  uma biblioteca psiquiStrece e deutrinAria pare -  

CAPfTULO /I - 
Da eemposigio do HOspital 

A  tit.  2 - 0 hospital PeiquiAtricoMAILMel GODH/icamP5e-,se 

n ero ilimitado de edeics individuais, maiores de 18  sines*,  

virlr77.,-, 7'. ,•,‘,,,....._- • — 	:. 
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;TO 

teeoure.iro e un Diretor 4  ridco  l'slqua-atra, 

terac mandato por 	(2) ;.11.-t0 —0Z oargás da'Dirotot'ia  sac  

, nor.O'rificos e -ser-a'o exerbidos gratuataillen.te..t-apmpete  ac  Pre-- 

,---'7-'ertereprese2tar o obp1tai 	e .passivartent.e, 
é nas suas re15coes  corn  teroeiros;7--,,. 

fiSS')OIAg.A0 	2 CNDE 	U  JO'  Str35TDa:ARtivyjE;;„[2.-i;  

;op,  „„)::„. 	 1-T0-7,7c, t„  

SZT.r." .NOTilE? Os sqc.ios ic eSp011tiblV 

e_=_.-.s..0-62-.T.i.gag.ces cio :_ospit.a.1.-"G-IiCsPital: sZt 
- 

_ 	 . 
uso aiii te nao creench.e.„7: sua ±7ina1ida4e. sou ,_riuraero 

S6tioz?. -e'Or, inferior a 1o., aevendo_nestie cato, o 
_ 	 , 

	

avo da ii.secciagao 	criança, 	a 

do pnto de vista regilioso tmla eltidacts eougene-e 	esta-.  

tutos cio 	sia1 oder.g.. 	 modificado .quando aunanimiklai  

Dire  uria Execu-,;- i.va juiar ce,:nven.ier..te.-rata tanto, con\no 

F-Lss,...,,,Tibieia extraoró.'in.4ria para esse fi!n, n.o podendo 

entretanto, ser restringidos os fins sociais previa-- 

r c 	o 	e seus oaragrafbs,_ bem como no conSte.nte. 
-as disPosicces es'necistis, 

39.-A 	 eat  g  ass  tm constit-u.ida;-Presidente- 
. 

Vice Presidente: Venanc±G Lima iler'Pe 4-"A e  

on  _ 	 era.2.: 	, 	Tr.durdo ernr4n.- 

= 	Ir2 :,e6re-bgziot 	3ongves.• 	 LiO-46 

ls, 

	

	Tesoureiros, respectiva- ir,s32te; 

Vc..t.v)on a Darit,on. Salvador Cr'iglic.:_Dire 

rdicO 	nizaa.7 Vitar.-A presente inseriçao foi ,:feita  

sin  vista o requerizezito dirigiio ao Juiz de Direito da- , 
, 	e dis ric•uid.o a ste Cert6rio, o ua1 'veio acompanha - 

ro es 	 e da p1-icaça.o. do iesu- 

,) -dos estatutos 	Dig:rxo-  Oficial.-J., -,-,ana...luva 4 de Setembro—, 

Escrel,rente Ilutbrzadc 	Luiz  Joao  Coloibo  

ii 	tut (a )skx-4.0aio 

conti.-4-4a 	refer-14o rekii,z-zzo aQui bem e 2ielt.- 

me,nte 	 o yerdatie e dott-- 

gç4a7.-nauva, Au 75T-0 (4) de Se 	es a 	 oveoe,tivoz e 
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ASSOCIAÇA0 

ahatma 
andbi 

• 

SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSOFR QUE SE FAZ! 

Declarações de Utilidade Pública: 
MUNICIPAL Lei ri2  961 de 28/08/68 I  ESTADUAL: Lei n° 10314 de 13/09/77 

FEDERAL: Decreto de 17/09/92 — Proc. MJ ris? 14554/90-441 

PROCURAÇÃO 

0 HOSPITAL  MAHATMA GANDHI,  CNPJ n°47.078.019 0001-14, com sede na Rua Duartina, n° 1311, Vila  Soto,  

Catanduva — SP, CEP 15.810-150, vem por seu representante legal, o Diretor-Presidente LUCIANO LOPES 

PASTOR, RG n.° 23.180.145-2, CPF n.° 205.467.898-89, brasileiro, divorciado, nascido em 13/10/1974, medico, 

residente e domiciliado A Rua Belo Horizonte, n° 1536, Centro, Catanduva/SP, NOMEAR E CONSTITUIR como seu 

procurador, o Sr. JORGE ALBERTO MARTINS, casado, Analista de Relações Institucionais, RG n.° 27.352.921-3, 

CPF n.° 272.197.918-3E, residente domiciliado a Rua Galileia, n.° 121, CEP 15.804-371, Catanduva/SP; o Sr. 

i

li GABRIEL CERQUEI 	GOVEIA, brasileiro, solteiro, sistente Administrativo, RG n.° 40.571.145-1, CPF n.° 

449.734.508-47, residente e domiciliado na Rua das Orq deas, n.° 70, Jardim Pedro Borgonovi, CEP 15.804-379, 

Catanduva/SP; e a Sra. VALÉRIA RODRIGUES TINTI, rasileira, solteira, Analista Administrativa, identidade R.G. 

n° 48.421.457-3, e CPF n° 402.866.758-54, residente domiciliado a Avenida bardo dos cocais, n.° 510, Conjunto 

Euclides, CEP 15808-095, Catanduva/SP, aos quais CONFERE E OUTORGA poderes para o fim especial de 

representar os interesses desta Entidade no processo licitatório promovido no município de Américo Brasiliense/SP, 

Pregão Presencial N.° 0029/2022, Processo N.° 00672/2022 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO MENTAL E NEUROLÓGICO DE DOIS 

PACIENTES ADULTOS, INCLUINDO DIÁRIAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 

DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. Podendo, para tanto, praticar todos os atos do Pregão, subscrever proposta, 

formular lances, negocia preço, interpor recursos, desistir de sua interposição, subscrever declarações exigidas 

edital e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, representá-la perante as repartições públicas em geral, 

ministérios e seus departamentos e onde mais preciso for e com esta se apresentar, a bem e na defesa de seus direitos e 

interesses, juntar, desentranhar, retirar, apresentar e assinar papéis, documentos, guias e requerimentos, certidões, 

certificados, alvarás de licença, realizar visita técnica, formulários, esclarecer dúvidas, apresentar provas e recursos, 

pagar impostos, taxas e emolumentos, podendo ainda, contratar e constituir advogados com poderes da cláusula  ad-

judicia para o foro em geral, perante qualquer Juizo, Instância ou Tribunal, inclusive na esfera trabalhista e mais os 

especiais de transigir, desistir, firmar compromissos, acordos e composições, propor contra quem de direito as ações 

que entender conveniente, defendê-la nas contrárias, requerer medidas assecurat6rias de seus direitos, preventivas e/ou 

preliminares, usar dos recursos legais, receber notificação, citação e intimação, dar ciência em títulos, documentos e 

contratos de Gestão, enfim, praticar os demais atos indispensáveis ao cabal e fiel cumprimento do presente mandato, 

vetado o substabelecimento. 

Por ser verdade firmo o presente para que surta seus efeitos de direito. 

Catanduva, 31 de maio de 2022. , 

RUA DUARTINA, 

CNPJ: 47.0  

MAHATMA GANDHI  
(Representado pelo Diretor-Presidente  Luciano  Lopes Pastor) 

1311 I JARDIM SOTO I FONE: 17 3524-9070 I CEP: 15810-150 I CATANDUVA-SP 

8.019/0001-14 	 E-MAIL:  Iicitacao@mgandhi.com.br  

(N/ 
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