
BEM ESTAR EM SAÚDE MENTAL 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022 
PROCESSO N° 0067/2022 

A Associação Benefic te Thereza Perlatti de Jaú, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 

50.756.600/0001-52, com sede na Praça  Dr  Adolfo Bezerra de Menezes S/N, por seu representante, em 

conformidade 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.  

Jan, 03 de  junho  de 2022. 

- 
Antot. • 1  parecido  Rossi 

RG n° 43.460.436-7 

QIL 
i60 '06.  

4-55(1413601 8282 / Praça Adolfo Bezerra de Menezes, s/n, Jaú-SP 	 4l) c @hospitalperlatti 

CNPJ 50.756.600/0001-52 -ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU 	 www.hospitalperlatti.com.br  



PROCURAÇÃO 

BEMESTAREMSAUDEMENTAL 

OUTORGANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE 
JAÚ, entidade hospitalar com sede na cidade de  Jail  (SP), à Praça Bezerra de Menezes, 
s/n°, inscrita no CNPJ sob o n° 50.756.600/0001-52, neste ato representada pelo 
presidente  ANTONIO  APARECIDO ROSSI,  brasileiro, casado, empresário, RG 
12.529.317-3, CPF 074.081.998-45, residente e domiciliado na Rua João Franceschi, 
2101, Bloco 2, Apto 705, na cidade de  Jail  — SP. 

OUTORGADO: ANA  CAROLINE  FARINELLI BORGO,  brasileira, casada, chefe 
do departamento financeiro, CPF 223.350.678,26, Rd 43.460.436-7, residente e 
domiciliada na Rua: Travessa da Paz, 101, na cidade de Jaú — SP. 

OBJETIVO e PODERES:  Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, 
a outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial 
de promover a participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os 
seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos 
e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, pretar caução, 
levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e 
praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir 
procurador com poderes  'ad  judicia' e substabelecer com ou sem reserva de poderes, em 
especial para o PREGÃO PRESENCIAL N.° 0029/2022, PROCESSO N° 0067/2022, 
da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense. 

Jaú (SP), 03 de junho de 2022. 

ASSOCIAÇÃO BE ICENTE THEREZA PERLATTI DE JAÚ 
CNPJ 50.756.600/0001-52 

representada por  ANTONIO  APARECIDO ROSSI 
CPF 074.081.9 8-45 

goro 
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AsSocicicdo Beneficente Thereza erkitti de Jaú 
CNPJ ri°  50.756.600/ty 52. 

ATA DA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

THEREZA PERLATTI DE JAÚ. Aos sete dias do mês d março do ano de dois mil e vinte e 
um (07/03/2021), as dez boras e trinta minutos (10:30h), em sua sede situada a Praga  
Dr. Adolph°  Bezerr4  be  Menezes s/n, nesta cidade de  Jail,  estado de  Sao  Paulo, 
reuniram-se, em Assembleia Geral Extraordinária, os associados da Associação 
Beneficente Thereza Perlatti de  Jail,  conforme Edital de Convocação, publicado no sítio 
eletrônico da entidade, no dia 02/03/2021. Havendo quorum deifinido no estatuto de 
50% dos associados as 10:30h, em primeira convocação, os trabalhos foram * iciados  

ptcom a presença dos associados que assinaram a lista que segue em exo e do 
Advogado:  Dr.  Paulo Rodrigo Paleari. O Sr. Antonio Aparecido  Rossi  assumiu a 
Presidência desta AGE e pediu a mim, Paulo Rodrigo Paleari - Advogado, para 
secretariá-lo nos serviços desta AGE. A Assembleia foi instalada regularmente, tendo 
sido lida a lista de associados presentes. Em seguida o Senhor Presidente leu a pauta 
do dia: a) Adequação da Diretoria ao novo Estatuto Social; b) Adequação do Conselho 
Fiscal ao novo Estatuto Social e c) Assuntos Gerais de interesse da Entidade. O Sr. 
Presidente esclareceu que diante da aprovação do novo Estatuto Social acontece a 
proposta de adequação da Diretoria e Conselho Fiscal, para tanto propõe a Renúncia 
Coletiva dos componentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal atual 
que foram devidamente eleitos em dezoito de outubro de 2020 (18/10/2020), como 
todos estavam presentes renunciaram ao cargo os Conselheiros Administrativos: 
Antonio Aparecido  Rossi,  Nilson Guilherme, Nilson Aparecido Benedito, Carlos Eduardo 
Teixeira, Gilmar Rodrigues Nogueira, Edson  Maldonado,  Gilberto Gomes, Gustavo 
Henrique Dantas de Miranda e Solange Maria Caçador e os Conselheiros Fiscais 
efetivos: Anacleto Diz, Diogo Nery Sanches, Fernanda  Julian  Trindade e Suplentes: Luiz 

Paris Villar, Luiz Carlos Moretto e  Akira  Arakaki. Em relação ao item (a) da pauta o Sr. 
Presidente informou os cargos que deverão ser eleitos, a saber: 5 (cinco) membros da 
Diretoria, sendo Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro 
e Secretario. Depois de discutido foi aprovada por unanimidade a seguinte composição 
da Diretoria para o mandato de 07/03/2021 a 06/03/2024: para Presidente o Sr. 
Antonio Aparecido  Rossi,  RG n2  12.529.317 SSP — SP, CPF n2  074.081.998-45; para 
Vice-Presidente o Sr. Gustavo Henrique Dantas de Miranda, RG n2 25.126.220-0 SSP — 
SP e CPF n2274.627.048-03; para Primeiro Tesoureiro o Sr. Carlos Eduardo Teixeira, RG 
O 11.490.852 SSP — SP e CPF n2 020.776.138-82; para Segundo Tesoureiro o  Dr.  Gilmar 
Rodrigues Nogueira, RG n2 43.666.200-0-SSP — SP e do CPF 363.137.218-37 e para 
Secretária a Sra. Ana Maria Campoy, RG n° 19.591.411 SSP — SP, CPF n2  
087.984.338/14. Passando para o item (b) da pauta o Sr. Presidente informou que o 
Conselho Fiscal 6 composto por 6 (seis) membros, sendo nesse caso 3 (três) efetivos e 
3 (três) suplentes. A seguir o Senhor Presidente colocou em discussão os nomes de: 
Anacleto Diz, Diogo Nery Sanches e Fernanda  Julian  Trindade como efetivos e Luiz 
Paris Villar, Luiz Carlos Moretto e  Akira  Arakaki como suplentes. Colocada em votação 
a proposta foi aceita por unanimidade ficando assim a composição do Conselho Fiscal 
da Associação: Membros Titulares:  Anacleto Diz, RG n2  4.484.338 S 	P, CPF n2  
224.977.658-04, Diogo Nery Sanches, RG n2  5.248-114 SSP - SP, CPF 074. 55.498-04 
e Fernanda  Julian  Trindade, RG n2 40.317.839.3 SSP - SP, CPF ri2 337 64 	5 
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Membros Suplentes:  Luiz Paris Villar, RG n9 5.476. 	-2 SSP — SP, CPF n2 
157.687.678/00, Luiz Carlos Moretto, RG n9 6.112.234  SS  - SP, CPF n2  538.547.568-87 
e  Akira  Arakaki, RG n2  16.464.509 SSP - SP, CPF 054.367.408-80, cujo mandato também 

é para o  period()  etk '07/03/2021 a 06/03/2024. Na sequência, para satisfazer o 
parágrafo segundo do artigo 262 do Estatuto Social, foi eleito a Sra. Fernanda  Julian  
Trindade para exercer a presidência do Conselho Fiscal. Todos os membros eleitos 
para a Diretoriá e Conselho Fiscal tomaram posse  nest  i Assembleia Geral 
Extraordinária, estando aptos ao desempenho de suas funções. Vencidos o dois 
primeiros itens da pauta, o Sr. Presidente dentro do item (c) Assuntos gerais, pediu 
para registrar aqui que os trinta e quatro (34) associados que compõe a lista de 
presença atual são aqueles que estão aptos a votar e serem votados na presente data, 
solicitando à secretaria seja realizado um recadastramento e manifestação de todos a 
continuarem, ou não, fazendo parte do quadro associativo, informando a eles sobre a 
contribuição mensal constante do parágrafo 32 do  Art.  69  do Estatuto Social. Em 
seguida para atender Item VII do  Art.  102 foi colocada em discussão o valor da 
mensalidade, sendo aprovada por unanimidade a taxa  minima  de dois por cento (2%) 
do salário mínimo vigente. Na sequencia o Sr. Presidente apresentou a Assembleia 
proposta de contratação de um Gestor Hospitalar, visando a profissionalização da  Area  
administrativa da instituição, sendo apresentado o nome do Consultor Andrey Negroni 
Martins,  CRC:  1SP 255 459/0-0, disse se tratar de profissional que já se mostrou 
competente em experiência passada e conhece as dificuldades da Associação. A 
proposta foi aprovada por todos os associados presentes. 0 Sr. Presidente desta AGE 
falou sobre a situação atuai da Associação, do progresso realizado até o momento e 
dos desafios que a instituição tem pela frente, após franqueou a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém mais quis fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. E para constar lavrei a presente 
ata que após lida e achada conforme  sera  assinada por mim,  Dr.  Paulo Rodrigo Paleari - 
Secretário da AGE e pelo Sr. Antonio Aparecido  Rossi  — Presidente da AGE. Jaú, 7 (sete) 
de março de 2021 (dois mil e vinte e um). 

P.C.; i3.710.116-4 
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Associação Beneficente Thereza Periatti de Jaú  

CNN  n° 50,756.600/0001-52 

ESTATUTO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTE DE Jiy3/  

-- 
CAPIYULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO 

Art.12. A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE 11, fundada em 23 de 

Julho de 1958, com seu estatuto originário publicado no Diário 0 cial do Estado de São 
Paulo, no dia 12 de Outubro de 1958, registrado no Registro de Pessoas Jurídicas, no 

livro A, n9- 1, As páginas 85 e 86, n9- de ordem 90, em 16 de Outubro de 1958, 

designada simplesmente por ABTP, é uma associação civil, filantrópica, sem fins 

iucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, regendo-se pelo presente 

Estatuto, pelas leis que lhe são aplicáveis. Está inscrita no CNPJ/MF sob n2  
50,756.600/0001-52. 

Art.22. A duração da ABTP é por prazo indeterminado, está situada na Praga  Dr.  

Adolfo Bezerra de Menezes, sín, CEP: 17.203-481, nesta cidade de  Jail,  Estado de São 
Paulo, onde tem sede e foro. 

CAPÍTULO II — OBJETIVOS 

Art.32. A ABTP tem por finalidade, a prestação de serviços  medicos  embasados nos 
ideais da filantropia e o desenvolvimento da assistência social integral à saúde em 

todas as suas modalidades e especialidades, inclusive dependentes de substâncias 
psicoativas. 

§1.f2: Os atendimentos voltados aos usuários e dependentes de substâncias psicoativas, 
especialmente no que se refere a desintoxicação, medidas de prevenção e projetos 

específicos poderão ser feitos em ambientes específicos e devidamente adequado às 
necessidades. 

§22: A ABTP poderá, se necessário for, criar núcleos, filiais, pontos de atendimento e 

células, que ficarão vinculadas e subordinadas ao presente Estatuto e aos órgãos 
deliberativos e executivos eleitos. 

Art.42. Para a consecução dos seus objetivos a ABTP poderá: 

I - Promover a assistência à saúde em todos os seus níveis, proporcionando 

atendimentos medico, hospitalar e ambulatorial à população; 

II - Defender e valorizar a dignidade da vida humana, do seu início ao seu fim;  

Ili  - Promover o permanente aprimoramento da qualidade e da humanização da 
assistência, visando sempre a excelência do atendimento e o e -estar do cidadão; 

IV - Promover a melhoria da qualidade de vida de seus us4riosJ  em seus ciclos de vida, 
buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadaniaw 
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Associação Beneficente Thereza Periatti de AO 
CNPJ n° 50.756.600/0001-52 

V - Participar no desenvolvimento de políticas públicas que assegurem o pleno 

exercício dos direitos de seus beneficiários; 

VI - Divulgar inforváçe%s Útei. à sociedade referentes a sua área de atuação 

incentivando a publieação de trabalhos e de obras especializadas; 

VII - Promover atividades de ensino e pesquisa, na área das ciências da saúde e 
educação, apoiando a investigação cientifica e contribuindoi para a qualificação 

profissional; 

VIII - Realizar, patrocinar e promover exposições, cursos, conferências, seminários, 

debates, congressos e encontros de diversas naturezas que garantam o acesso da 

população à informação, tratamento de saúde, cidadania ou que propiciem o 
intercâmbio entre profissionais da área de atendimento, estudantes, entidades e 
Poder Público; 

IX - Criar, manter ou ainda participar de entidades ou unidades assistenciais nos 
setores relativos à educação, A pesquisa em saúde e assistência social; 

X - Criar oficinas profissionalizantes para recuperação de pacientes bem como criar 

escolas, organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público ou 

congênere e, centro de apoio para tratamento de pacientes com problemas 
neurológicos; 

Xl 	Promover o treinamento, capacitação profissional, formação continuada e 
especialização técnica de recursos humanos na área da saúde e da assistência; 

XII - Prestar serviços de apoio técnico através de acordos operacionais ou outra forma 

de ajuste,  corn  instituições públicas e privadas, tanto nacionais quanta internacionais, 
voltados para os objetivos da ABTP; 

XIII - Atuar junto aos poderes constituídos em âmbito federal, estadual e municipal, 

visando aperfeiçoar ou propor normas legais pertinentes à  Area  assistencial e de 

saúde; 

XIV - Adquirir novas tecnologias, equipamentos hospitalares, softwares e afins, para as 
áreas de saúde e educação, de origem nacional ou importada, para melhor atender os 

usuários de seus serviços; 

XV - Firmar parcerias com entes públicos e privados para atendimentos em locais 

específicos e de especialidades próprias, conforme necessidade da sociedade, 

observados os requisitos e critérios definidos pela Lei n2 12.101/2009. 

Art.52. A Associação deverá observar sua capacidade física e técnica operacional para 

o atendimento e manutenção de leitos e serviços hospitalares fornecidos, dentro das 

proporções, quantidades e critérios estabelecidos pela legislação vigente para 
estabelecimento de sua natureza, devendo ser observado- sempre os seguintes 
critérios: 

I - Aplicar integralmente suas rendas, recursos e eventyál resUlt cl-o yperacional na 
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institu ionais; 

Praça  Dr Acluff3 Be-7,7rra de 
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Art.9s. São direitos dos associados: 

I Participar das Assembleias gerais; 

li - Votar sobre os itens apresentados nas Assembiéias Ger 
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II - Não remunerar, nem conceder vantagens ou benefícios por qualquer f ma/6u 
titulo, aos associados, Diretores e Conselheiros Fiscais, em razão das competências, 

funções ou atividades que  (he  são atribuidas por este Estatuto Social; 
• 

Ill - Não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu 

patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto. 

CAPÍTULO  III  - DOS ASSOCIADOS 

Art,6'2. A ABTP compõe-se de número ilimitado de associados, de ambos os sexos, 

maiores de 18 (dezoito) anos e sem impedimento legal, que se identifiquem com os 
objetivos  socials  propostos, os quais não responderão nem mesmo subsidiariamente 
pelas obrigações que os seus representantes contraírem em nome da Associação. 

§12: Fica proibida a participação na qualidade de associados da ABTP, qualquer 

funcionário ou prestador de serviço do Hospital, sendo que se algum associado for 

contratado, terá automaticamente suspensos seus direitos de associado. 

§22: Poderão, contudo, as pessoas citadas no parágrafo 12  acima, serem doadores da 
ABTP. 

§3.2: Para se associar, o interessado preencherá ficha cadastral elaborada pela 
Diretoria, contendo todos seus dados pessoais e qualificatórios (nome completo, 
números de RG e CPF, estado civil, profissão, nacionalidade e endereço residencial e 

eletrônico), comprometendo-se a respeitar o estatuto social, em especial a arcar com a 
"mensalidade", observado o parágrafo único do  Art.  72. 

§49: Não haverá categoria diferenciada de Associado, sendo todos enquadrados nos 
mesmos critérios com direitos e deveres igualitários. 

Art.72. A ABTP  sera  composta de associados que forem admitidos pela Diretoria. 

Parágrafo único: A admissão de associado se fará por proposta e apresentação da 

ficha cadastral assinada por no mínimo 02 (dois) associados, dirigida à Diretoria da 

ABTP que aprovara (ou não) seu ingresso. 

São considerados em gozo de seus direitos os associados que não tenham, por 

qualquer forma violado o disposto no Art.62, Parágrafo único do Art.11 e observando 

também os parágrafos 1, 2 e 3 do Art.92 do presente estatuto. 

Parágrafo único: Os associados poderão por meio de pedido formal, desligar-se 

voluntariamente do quadro social ou ainda desligar-se de cargos eletivos quando assim 

entender. 



Associação Beneficente Thereza Periatti de Jaú  
CNN  n° 50.756.600/0001-52 

Ill - Votar e ser votado para cargos eletivos, observados os critérios aqui defini 

IV - Opinar em melhorias para o presente estatuto bem como para a entidade  ern  si; 

V - Convocar a Assembleia Gerat; por intermédio de 1/5  de seus associados, quando a 
Diretoria ou Conselho Fiscal por função legal assim não fizer ou ainda quando de forma 
comprovada notar-se desvios de finalidades. 

VI - Requerer sua exclusão do quadro associativo, mediante comunicação escrita 
dirigida ao Presidente; 

§1s1: Não poderá votar ou ser votado o associado que estiver cumprindo suspensão, ou 
condenado por sentença irrecorrivel por crime apenado  corn  reclusão ou que tenha 
mau procedimento ou falhas em probidade, assegurado o direito ao contraditório e a 
ampla defesa ao assim considerado pela Diretoria, competindo à Diretoria a 
apreciação do recurso eventualmente interposto e a Assembleia Geral a decisão final 
em caso de a Diretoria manter sua decisão e discordância do requerente. 

§29:0 direito a voto do associado  sera  assegurado após 01 (um) ano, contado da data 
da aceitação pela Diretoria, estando quites com as obrigações propostas neste 
estatuto. 

§3e: ia o direito a candidatura ou indicação por aclamação, somente após o transcurso 
do prazo de 03 (três) anos de sua filiação, também cumprindo as obrigações deste 
estatuto. 

Art.10.  Sao  deveres dos associados: 

I - Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto; 

li - Comparecer as Assembleias Gerais;  

III  - Zelar pelo patrimônio moral e material da ABTP; 

IV - Manter seus dados cadastrais e de  e-mail  sempre atualizados junto à ABTP, sob 
pena de assim não fazendo, serem consideradas validas as convocações e 
comunicações que  the  forem encaminhadas no endereço em seu cadastro pessoal 
existente; 

V - Aceitar cargos e exercer as funções ou atividades em comissões que lhes sejam 
confiadas pela ABTP, salvo em caso de impedimento justificável; 

VI - Manter conduta compatível com a condição da ABTP, respeitar valores  morals,  
éticos e sociais cuja a observação é exigida de forma geral pela sociedade, tratar com 
urbanidade os demais associados e funcionários da entidade e terceiros com que ela 
se relacione. 

VII - Contribuir voluntariamente e mensalmente visando ma 
serviços mantidos pelo Hospital, cujo valor será d'finido 
referendum" da Assembleia Geral; 	 CPNFERE  
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CAPÍTULO IV - DAS PENALIDADES 

Art.11. O associado que infringir este estatuto ou qualquIr regramento desta 
associação, ficará sujeito de acordo com a natureza da infração as seguintes 

penalidades: 

a- Advertência; 

b- Suspensão; 

c- Exclusão. 

Parágrafo único: As penalidades serão aplicadas pela Diretoria, cabendo recurso 

primeiramente a ela, sempre assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa 

ao "infrator", competindo à Diretoria a apreciação do recurso eventualmente 

interposto e a Assembleia Geral a decisão final em caso de a Diretoria manter sua 
decisão e discordância do impetrante. 

CAPÍTULO V - DOS ORGAOS E SUAS FINALIDADES 

Art.12. São órgãos de deliberação (I), executivo (II) e fiscal (Ill) da ABTP: 

I - A Assembleia Geral; 

H - A Diretorial 

Ill - O Conselho Fiscal. 

CAPÍTULO V - DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art.13. A Assembleia Geral é o órgão soberano de deliberação da ABTP, sendo 

composta por todos os associados regulares, competindo-lhe privativamente: 

- Eleger e dar posse os membros da Diretoria e Conselho Fiscal; 

H - Destituir os membros da Diretoria ou do Conselho Fiscal; 

Ill - Aprovar as contas;  

iv  - Alterar o estatuto após prévio estudo da Diretoria; 

V - Extinguir a ABTP; 

VI - Decidir em sede se recurso sobre qualquer das petmIida5 	i cithttes sobre os 

associados e já apreciadas pela Diretoria; 

Adoifc Be? 
oiaor 
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§22: As eleições se processarão por votação aberta 

voto a cada membro da Assembleia, sendo permitido 

para cada Assembleia Geral; 

§32: As eleições serão convocadas com antecedência 
termino do mandato;  

ou por aclamação, cabendo um 

o voto por procuração especifica  

minima  d60 (sessenta) dias do 

./ 
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VII - Deliberar sobre assuntos gerais, não previstos neste estatuto que,,Seja 

encaminhado pela Diretoria, Conselho Fiscal ou ainda por Associado quite com.  suas 

obrigações estatutárias; 
..s 

VIII - Referendar a stigestão da Diretoria no que se refere a cobrança dé-valores-  dos 

associados, à titulo de contribuição; 

IX - Alienar bens 6u gravar de ônus; 

§12: Para deliberações a que se referem os incisos I, II, IV, V e IX, faz-se necessária a 

presença de no mínimo 50% dos associados, tanto em primeira como em segunda 
convocação com a concordância de 2/3 dos associados presentes à Assembleia Geral, 

especialmente convocada para este fim; 

§22: Com relação a atribuição do item H deste artigo, se a Assembleia Geral entender 
necessário, serão votadas caso a caso; 

§32: Para as deliberações a que se referem os incisos  ill,  VI, VII e VIII, faz-se necessário 
a concordância da maioria simples dos associados presentes na Assembleia Gera 

Art.14. A Assembleia Geral, formada pelos seus associados, em pleno gozo de seus 

direitos sociais, reunir-se-6: 

I - Ordinariamente, para aprovação das contas; 

- Ordinariamente, a cada três anos, para a eleição e posse dos membros da Diretoria 

e do Conselho Fiscal; 

Ill - Extraordinariamente, para votar alterações do Estatuto; 

IV - Extraordinariamente, para alterar a Diretoria; 

V - Extraordinariamente, para alterar o Conselho Fiscal; 

VI - Extraordinariamente, para decidir sobre a extinção da entidade; 

VII - Extraordinariamente, quando convocada por 1/5 (um quinto) dos associados, para 

discussão e deliberação de outros assuntos. 

§12: A convocação da Assembleia Geral será feita por qualquer meio, inclusive 

eletrônico (e-mails  ou redes sociais), além da publicação dos editais no  "site"  oficial da 

entidade,  corn  antecedência  minima  de 05 (cinco) dias, mencionando-se a ordem do 

dia, o local, a data e a hora da reunião; 
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§42: Os candidatos deverão apresentar as suas chapas ã secretaria da Associa* para 

concorrer às eleições até 15 (quinze) dias antes da respectiva realização;}  CleVerfao; 

então, a Diretoria dar ampl? publicidade das chapas inscritas; 

§59: Em não havendo apresentação de chapas no prazo previsto no parágrafo anterior, 

a composição da Diretoria se dará durante a Assembleia Geral convocada para este 

fim. 

§62: Em caso de empate entre chapas, considerar-se-6 eleita aquela cujo candidato a 

Presidente da Associação for o associado mais antigo;  

Pe:  Proclamado o resultado, os eleitos poderão ser empossados no mesmo dia ou 
então, em data posterior fixada pela Diretoria, momento em que, independentemente 
do momento, assumirão suas funções. 

Art.15. As Assembleias serão instaladas em primeira convocação, com a presença de 

no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos associados e, não havendo número 
suficiente, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número de 
associados presentes, com exceção dos casos em que há previsão expressa de quárum 

qualificado. 

Parágrafo único: Na instalação da Assembleia será eleito o presidente para direção 
dela, caso não seja possível a condução da mesma pelo Presidente da Associação. 

Art.16. As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre 
assuntos constantes no Edital de Convocação. 

CAPÍTULO VI- DA DIRETORIA 

Art.17. A Diretoria da ABTP é órgão executivo e que representa a vontade dos 

associados expressada em Assembleia Geral. 

Art.18. Compete a Diretoria da ABTP: 

a) Entrosar-se com a Comunidade e Instituições Públicas ou Privadas de sua área de 

atuação, visando difundir o bom nome da ABTP; 

b) Elaborar o programa anual de atividade, com a ajuda dos membros Associados 

quando necessário e executá-lo; 

c) Elaborar e submeter ã aprovação da Assembleia Geral o Regimento Interno e 

Resoluções que assegurem o  born  funcionamento da Associação; 

d) Zelar pelo cumprimento do presente Estatuto; 

e) Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos bens e eqxuípan, entos da ABTP; 

f) Autorizar e executar as despesas da ABTP conforme decid-do pe Diretoria; 

g) Definir valores e taxas ã ser pagos pelos Associado 	a---necTidade da 

Associação e encaminhar a proposta para deliberação 	 al;  
Praça  Dr.  Adolfo Bezerra cie Menctzt, 
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h) Nomear Comissões de Trabalho; 

i) Contratar prestadores de Serviço e Profissionais para a Associaçãã quando 

necessário (Gestores, Contadores, Consultores, Advogados, Administradores, 

Médicos, Engenheiros, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem além de outros 

conforme a necessidade, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas), de ilibada conduta 

e reconhecida capacidade técnica profissional, cujos valorts de honorários e 

salários devem estar dentro da política de cobranças no mercado, convenções 

coletivas de trabalho e conforme previsão legal para cada profissão); 

1) Submeter, anualmente, à apreciação da Assembleia Geral, o relatório de atividades 

e as respectivas contas e inventários, analisados e com o parecer do Conselho 

Fiscal; 

k) Elaborar caso entenda necessário, regramentos específicos para cada função ou 

atividade dentro da Associação; 

I) Remanejar cargos e nomear substitutos em casos excepcionais e após cumpridos 

os critérios sucessórios deste Estatuto, caso um membro da Diretoria sofra 

punição, necessite deixar seu cargo temporariamente ou definitivamente ou ainda 

no caso de falecimento; 

m) Promover reuniões periódicas — a seu  criteria  — convidando os  denials  associados, 

independente do tempo de filiação. 

Art.19. A Diretoria da ABTP, constituída por cinco associados voluntários, que se 

reunirão mensalmente, conforme convocação feita pelo Presidente, por 

Art.20. A Diretoria  sera  composta dos seguintes cargos: Presidente, Vice-Presidente, 

Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro e Secretário. 

Art.21. Compete ao Presidente: 

I - Representar a instituição ativa e passivamente, nas relações com terceiros, judicial e 

extrajudicialmente; 

II 	Assinar juntamente com o Primeiro Tesoureiro todos os documentos de 
movimentação bancaria e financeira;  

Ili  - Garantir eficiência e eficácia na gestão institucional, utilizando-se para este fim, se 

houver necessidade, de assessoria especializada; 

IV - Presidir as reuniões da Diretoria e Assembleias Gerais, salvo quando para julgar 
necessário ocorrer por outra pessoa, associado ou não; 

V - Comparecer quando convidado, As reuniões do Conselho Fiscal, para dirimir 
dúvidas ou para colaborar na discussão de fatos pertinentes as sua fúrNifies; z.V 

VI - Dar cumprimento a todos os procedimentos necessários ao que determina as 
normas contábeis, trabalhistas e fiscais vigentes. 	 / 

GINAI.  
Praça  Dr, Adolfo  de Meneze 
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VII - Supervisionar e opinar sobre todos os projetos e atividades que ocorram na 

Associação, sempre respeitando, contudo, as opiniões técnicas. 

Art.22. Compete ao Vice7presidente: 

I - Auxiliar o Presidente em todas as suas atribuições, substitui-lo nos seus 

impedimentos, sejam eles temporários ou definitivos; 

II - Comparecer as reuniões de Diretoria e nelas exercer o direito  di  voto. 

Art.23. Compete ao primeiro tesoureiro: 

I 	Assinar com o presidente, os cheques para retirada de dinheiro, recibos, 

transferências ou quaisquer operações financeiras e em qualquer instituição bancária 

ou de credito; 

11- Assinar com o presidente, com o contador e com o presidente do conselho fiscal, os 
balancetes mensais e os balanços anuais;  

III  - Acompanhar a administração financeira, discutindo com o presidente, as medidas 
que melhor consultem aos interesses da instituição e; 

IV - Comparecer as reuniões de Diretoria e nelas exercer o direito de voto. 

Art.24. Compete ao segundo tesoureiro: 

I - Auxiliar o primeiro tesoureiro em todas as suas atribuições e substitui-lo nos seus 

impedimentos; 

II - Comparecer as reuniões de Diretoria e nelas exercer o direito de voto. 

Art.25. Compete ao secretário. 

1 - Redigir as atas e, depois de aprovadas, assiná-las com o presidente e demais 
presentes; 

II Rubricar os livros da secretaria e mantê-los atualizados;  

III  - Zelar pela aquisição e manutenção de títulos, certificados e licenças necessários 

para o regular e bom funcionamento da Associação e seus serviços; 

IV - Acompanhar a administração da secretaria, discutindo com o presidente as 
medidas que melhor consultem aos interesses da instituição; 

V - Comparecer as reuniões de Diretoria e nela exercer o direito de voto. 

CAPÍTULO  VU  - DO CONSELHO FISCAL 

Art.26, O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) titulares e 3 (três) suplentes 
eleitos pela Assembleia Geral, juntamente com a Diretoria, entre ass,ciados regulares 

e quites  corn  suas obrigações estatutárias, para um mandato de/ø(tr/ s) anos. 
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§1.9: A posse dos membros do Conselho Fiscal  sera  em Assembleia Gera!, juntarnenie  

corn  os membros da Diretoria, quando então, efetivamente deverão adumir' suas 

funções e atividades na Associação; 
'- 

§22: 0 Presidente 6o Conselho Fiscal  sera  escolhido entre os titulares, na primeira 
reunião após a posse e que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias; 

§32: Os suplentes serão convocados quando ocorrer vagi no Conselho fiscal, 

priorizando o que tiver maior disponibilidade e qualidade técnica naquele momento. 

Art.27. 0 Conselho Fiscal reunir-se-6 no primeiro trimestre de cada ano para analise 

das contas do exercício anterior, ou em qualquer tempo, por convocação de seu 
Presidente ou do Presidente da Diretoria e terá as seguintes atribuições: 

I - Emitir parecer sobre a prestação de contas da ABTP; 

11 - Analisar e emitir pareceres sobre balancetes e balanços contábeis; 

tH Fiscalizar a manutenção da correta escrituração das receitas e despesas da ABTP 
em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão, conforme as 

Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Art.28. E' facultado aos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal visitas frequentes a 

instituição com o objetivo de monitorar seu trabalho e auxiliar as atividades 
eventualmente necessárias. 

I — Essas atribuições da Diretoria e do Conselho Fiscal serão exercidas pessoalmente 
pelos seus próprios membros, sendo vedado a funcionários de quaisquer categorias, 

esses atributos e obrigações de Diretor, exceção feita a sua própria esfera de trabalho, 

caso seja coordenador de serviço; 

II — Dentro de sua fung5o fiscalizadora, os membros da Diretoria e Conselho Fiscal, 

terão acesso a quaisquer dependências ou arquivos, mesa ou documentos da 

Instituição, exceção feita as disposições do Capitulo IX, Artigo 108, do Código de Ética 

Médica. 

CAPÍTULO VIII— DAS ELEIÇÕES 

Art.29. As eleições serão realizadas trienalmente na primeira quinzena de março. 

Art.30. Todos os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal terão mandatos de 3 (três) 

anos, podendo haver reeleições. 

Art.31. As eleições serão realizadas na sede da entidade  Qum  local previamente 

anunciado pela Diretoria, bem como o horário e obrigator) me te a pauta e a ordem 
do dia constante no de Edital de convocação. 
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Art.32. Apenas poderão fazer parte da Diretoria ou do Conselho Fiscal, associa 

estejam em dia com suas obrigações estatutárias. 

CAPÍTULO IX - DO PATRIMÔNIO 

Praça Or„i.doffo Beecrode tvleleS 
Jau-SP  
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Art.33. O patrimônio da Associação é composto por todos os  bells  móveis e imóveis 

que possui ou venha a possuir, adquiridos por compra, doações de terceiros ou por 
outros meios legais, devendo ter registro contábil. 

§12: Os bens imóveis de propriedade da Associação não poderão ser alienados ou 

gravados de quaisquer ônus, salvo proposta aprovada pela Assembleia Geral, 
observado o quárum especifico para tanto, conforme previsto no parágrafo 12 do  art.  

13 do presente. 

§22: Os bens móveis inserviveis poderão ser alienados, permutados ou doados pela 

Diretoria, que deverá registrar as operações, constando do relatório anual para ciência 
da Assembleia Geral. 

Art.34. 0 Patrimônio da ABTP será constituído: 

1- Pelas doações, contribuições e subvenções que lhe forem concedidas por entidades 

públicas, privadas ou particulares; 

II - Pelos direitos e rendas de seus bens e serviços, receitas e aplicações financeiras;  

III  - Pelas contribuições espontâneas dos associados; 

IV - Pelas mensalidades e anuidades; 

V Pelo usufruto que lhe forem conferidos; 

VI - Pelos rendimentos de imóveis próprios ou de terceiros; 

VII - Pelas verbas de instituições financiadoras de obras sociais e afins. 

VIII - Pelas rendas em seu favor constituídas por terceiros; 

IX - Pelas sobras de Receita sem aplicação determinada; 

X - De quaisquer outros bens necessários à consecução de seus objetivos; 

Das rendas provenientes de bens e serviços  medicos  hospitalares e demais serviços, 

oriundos de entidades públicas ou privadas. 

§12: 0 recurso financeiro pertencente ao patrimônio da ABTP, somente poderá ser 

aplicado em Instituições Financeiras que assegurem rendimentos. 

§22: Todos os valores recebidos pela Associação, constituirão as fontes e recursos para 
manutenção da mesma, visando atingir os objetivos sociais propostos, devendo haver 
a aplicação integral. 

Art.35. A ABTP aplicará integralmente o eventual reSultado operacional na 
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, o 	ritário nacional 
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e não distribuirá lucros, dividendos, bonificações, participações ou parceja clo SeU 

patrimônio, sob nenhuma forma e pretexto. 

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.40. Revogam-se todas as disposições estatutárias vigentes, aplicando-se 

integralmente a partir desta data as resoluções deste Estatuto. 

NIO APARECIDO ROSSI 
Presidente 

o Paleari 
0156/SP 

Secretário 

Praça  Dr Adolf 	: 	erpzes s, 

Jati, 7 março de 2021. 
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Art.36. A dissolução da ABTP, fora dos casos previstos em Lei, isomente poderá ser 

deliberada por maioria dos dois terços dos associados presentes na Assembleia com 
direito a voto, quando notar-se não ser mais possível atingir os objetivos propostos. 

Parágrafo único - Em caso de extinção da ABTP, seu patrimônio, legados ou doações, 

assim como excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serão destinados 
integralmente ao patrimônio de entidade congênere pública ou de fins filantrópicos, 

sediada e exercendo predominantemente suas atividades no Estado de São Paulo, 
conforme definido na Assembleia Geral que aprovar extinção. 

Art.37. A escrituração contábil dos livros da ABTP será realizada de acordo com os 
princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade. 

Parágrafo único - O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 

Art.38. Os casos omissos neste estatuto serão deliberados em Assembleia Geral, após 

encaminhamento da situação pela Diretoria, que deverá debatê-la previamente. 

Art.39. As disposições do presente Estatuto entrarão em vigor na data de sua 
aprovação. 
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