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Artigo 3o. O prazo de duração da ASF é indetermi
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DexomxlçÃo, SEDE, Fono, FlLlAls e Puzo oe DumçÃo.

Artigo 1o. A AssoclaçÃo Saúor Dl Fmríul, pessoa jurídica de direito privado,

de fins não econômicos, doravante designada ASF, rege-se pelo presente

Estatuto Social, por seu Regimento Administrativo lnterno e pelas disposições

legais apticáveis.

Artigo 2o. A ASF tem sede e foro na cidade de São Pauto, Estado de São

Pauto, na Praça Marechal Cordeiro de Farias , 45165, Higienópotis, CEP 01244-

050.

PlmcurO 1" - A ASF, por deliberação do Conselho Administrativo,

poderá abrir, transferir e/ou encerrar filiais em quatquer parte do

território nacionat.

Plúcmro 2, - A ASF possui fitiais localizadas na cidade de São Pauto,

Estado de São Pauto, conforme retação abaixo: CNPJ 68.3í 1.21610003-

73 - Av. Pascoal da Rocha Fatcão, no. 313, conjunto 01, Jardim lpanema

- São Pauto/SP, CEP: 04785-000; CNPJ 68.311.21610004-54 - Rua Dr.

José Etias, no.216, Atto da Lapa - São Pauto/SP, CEP 05083-030; CNPJ

68.3í 1.216|0007-05 - Rua ltápotis n. 1326 - Pacaembu - são Paulo/sP,

CEP 01245-000; Pinheiros São Pauto/SP, CEP 05407.050; CNPJ

68.31 1.216|0005-35 - Rua Av. Pascoal da Rocha Fatcão, no. 313,

conjunto 02, Jardim lpanema - São Pauto/SP, CEP: 04785-000; CNPJ

68.31 1.21610009-69 - Rua Francisco lasi, no. 94 - casa 01, Pinheiros -

5ão Pauto/SP, CEP 05407.050; CNPJ 68.3í 1.21610008-88 - Rua Ouro

Grosso, n". 404, Parque Peruche - São Pauto/SP, CEP: 0253í-000; e

CNPJ 68.31 1.21610006-16 - Rua Antônio Afonso

Jardim Sumaré - Araçatuba/SP, CEP 16015-270.
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Associação
Saúde da
Farnília

CAPíTULO II

FtNalroaor

Artigo 4o. A ASF tem por finatidade principal a etevação da qualidade de

vida humana por meio de assistência e atendimento à poputação na área da

saúde, inctuindo a promoção de atividades científicas, cutturais, educacionais

e [iterárias nas áreas de saúde, meio-ambiente, cidadania e desenvotvimento

sócio-econômico de comunidades no Brasi[.

PanÁcmro 1" - Para atingir seu objeto social a ASF poderá, sem que se

constitua em [imitação, promover as seguintes atividades:

(a) prestação de serviços na área da saúde;

(b) atendimento à população nas áreas da atenção básica, com ênfase

na estratégia da saúde da família, visando a assistência integrat à

saúde, considerando os diferentes níveis de comptexidade do SUS;

(c) atendimento à população em situações emergenciais na área da

saúde visando a segurança humana, tais como emergências

médicas decorrentes de nova doença no país ou de catástrofe, sem

[imitação de outras;

(d) pesquisa, monitoramento e produção científica;

(e) etaboração, implementação, participação e acompanhamento de

projetos nas áreas de sua atuação;

(f) participação em programas de assistência e cooperação técnica,

bem como em pesquisas científicas nesses campos, desenvotvidas

por entidades estatais ou particutares a nível nacional e
internacionat;

(g) organização, promoção e participação em atividades cutturais e

educacionais, tais como: treinamentos, conferências, seminários,

exposições e outras formas de divulgação dos avanços técnicos e

científicos, em suas áreas de atuação, do BrasiI e de outros países;

'§
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Farnília

(h) promoção de convites a cotaboradores nacionais e estrangeiros

para a reatização de trabathos de pesquisas, conferências,

seminários e outras atividades científicas, educacionais e de

informação púbtica;

(i) fomento e promoção de pubticações com matérias concernentes

aos objetivos da ASF;

(j) cooperação com outras organizações e/ou instituições com

objetivos similares;

(k) captação de recursos junto a instituições nacionais e

internacionais para financiamento de projetos e/ou programas

proprios ou de outras entidades com objetivos semethantes aos da

ASF;

(l) prestação de serviços, produção e venda de produtos decorrentes

de suas atividades, cujas receitas deverão ser apticadas em

projetos compatíveis com o objeto socia[ da ASF, podendo,

inctusive licenciar ou ceder marca e direitos autorais;

(m) desenvotvimento de quaisquer outras atividades correlatas,

necessárias à reatização dos objetivos da instituição.

PlúcurO 2" - AASF não tem caráter potítico-partidário, devendo ater-

se ao seu objeto sociat.

Plúcmro 3" - No desenvolvimento do seu objeto sociat, a ASF

promoverá ações e prestará serviços de assistência social - em sentido

amplo - gratuitos e permanentes a quem deles necessitar, não fazendo

distinção atguma quanto à raça, cor, sexo, orientação sexuat, condição

t

sociat, atuação potítica ou credo rel

discriminação.
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Associação
Saúde da
Farnília

Plnacmro 4' - A gratuidade preconizada peta ASF será aplicada a

população vutnerável ou em risco econômico e social será reatizada

dentro dos critérios e requisitos estabetecidos peta sua Diretoria.

Pamcuro 5' - Os parâmetros para definição dos critérios e requisitos

para a gratuidade serão, dentre outros, os determinados petas normas

que regutam as entidades beneficentes de assistência social.

Panqcuro 6" - Poderá a ASF, para a consecução do seu objeto social

(a) cetebrar acordos, convênios, contratos de gestão, termos de

parcerias e contratos de financiamento de programas e projetos

com pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras,

particulares ou públicas, devendo prever nesses acordos,

convênios, termos de parceria, de cotaboração, de fomento e/ou

contratos, uma parcela financeira específica para manutenção de

suas atividades administrativas, proporcionais aos custos e
necessidades de cada compromisso;

(b) participar de outras entidades ou empresas, públicas ou privadas,

cuja finatidade seja coincidente com o seu objeto sociat; e

(c) praticar todos os demais atos direta ou indiretamente retacionados

como seu objeto sociat.

CAPITULO lII

PlrRtmôNto e FoNres oe RecuRsos

Artigo 5o. O patrimônio da ASF é constituído de:

(a) Fundo Social;

(b) Resuttados líquidos provenientes de suas atividades; e

(c) lmóvel próprio da ASF, sito à Rua Francisco lasi, 94, Pinheiros -

5ão Paulo/SP.
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Plmcuro ÚNlco - O Fundo Sociat será constituído por:

(a) tegados e doações de bens móveis e imóveis, desde que não

estejam gravados por quaisquer encargos;

(b) contribuições voluntárias;

(c) patrocínios, cotaborações financeiras para pesquisas, publicaçÕes,

conferências, seminários e para consecuçáo dos objetivos sociais

da instituição;

(d) receitas auferidas com a venda de produtos e/ou serviços, artigos

educacionais e científicos, reatização de eventos, campanha,

fóruns técnico-científicos (seminários, simpósios e congressos) e

cursos ;

(e) bens e vatores adquiridos;

(f) quaisquer receitas provenientes da administração dos bens da

associação.

Artigo 6o. Constituem fontes de recursos da ASF:

(a) as provenientes dos títutos, ações ou papéis financeiros de sua

propriedade;

(b) as rendas proprias dos imoveis que possua;

(c) as receitas decorrentes de atividades proprias ou daquetas

provenientes da prestaçáo de serviços;

(d) os juros bancários e outras receitas eventuais;
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(g) a receita de venda de produtos, [ivros, materiais didáticos,

sistemas operacionais de sua manufatura, assistência técnica

decorrente de negociação com terceiros e direitos relativos à

propriedade intelectual e industriat.

Artigo 7o. Caberá à Diretoria a aceitaÇão de doações ad referendum do

Conselho de Administração.

Artigo 8o. Caberá ao Consetho de Administração aprovar a atienação de bens

integrantes do patrimônio da ASF para aquisição de outros mais rentáveis ou

convenientes, ou ainda aprovar permuta vantajosa para a ASF, com

justificativas enviadas ao Consetho Fiscat.

Artigo 9o. Os bens imóveis da ASF só poderão ser gravados com autorização

do Conselho de Administração e de acordo com o Ptano de Apticação de

Recursos aprovados peto Consetho Fiscat.

Artigo 10o. Os bens e direitos integrantes do patrimônio da ASF só poderão

ser utitizados para a realização de seus fins.

CAPITULO IV

Assocnoos, AoMtssÃo, Srus Drneros r Drvenes, ExcLUsÃo oo Quaono Socnr- e RrNúNcn

Artigo í ío. A ASF terá as seguintes ctasses de membros associados:

(a) Associados Efetivos;

(b) Associados Cotaboradores

Plúcuro í " - Associados Efetivos são os fundadores e os membros da

Diretoria.
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Plúcnaro 2" - Associados Cotaboradores são os cidadãos propostos por

03 (três) Associados Efetivos e aprovados peta Assembteia Geral.

Plúcmro 3" - O ingresso de associados se dará mediante convite de um

Associado Efetivo e a aceitação de tat convite peta pessoa convidada.

Artigo 12o. Os associados da ASF terão os seguintes Direitos e Deveres:

l. São direitos dos Associados Efetivos:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

participar, votar e ser votado nas Assembteias Gerais;

usar o títuto do cargo em pubticações;

tomar parte em conctaves e reuniões da ASF;

comparecer às reuniões da Diretoria ou dos Consethos da ASF;

ter acesso a retatórios financeiros e das atividades da ASF.

5ão direitos dos Associados Cotaboradores:

usar o títuto do cargo em pubticações;

tomar parte em conctaves e reuniões da ASF;

ter acesso a retatórios financeiros e das atividades da mesma

lll. São deveres dos Associados Efetivos:

manter seu cadastro atuatizado na ASF;

comparecer às reuniões e Assembteias a que forem

convocados;

justificar com antecedência o não comparecimento às(c)

reuniões e Assembteias a que forem convoc

(d) cumprir e fazer cumprir o estatuto sociat.

(a)

(b)

ados:
@seiruo
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manter seu cadastro atuatizado na ASF;

comparecer às reuniões e Assembteias a que forem

convocados.
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Saúde da
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Artigo 13o. A exctusão de quatquer Associado poderá ser efetuada a critério

da Diretoria, quando houver conflitos de interesse ou quatquer desacordo com

as diretrizes da ASF, devendo ser ratificada em Assembleia.

Paúcmro í " - Deixará de fazer parte da ASF o Associado Efetivo que no

prazo de 03 (três) anos consecutivos não comparecer a nenhuma reunião

oficial da ASF ou faltar ao cumprimento das suas obrigações.

Plúcmro 2' - O não atendimento aos deveres e/ou ausências às

Assembteias ou reuniões convocadas, não justificadas e ocorridas por 03

(três) vezes consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, será motivo de

exctusão com aprovação do Conselho de Administração e ratificada em

Assembteia.

Pm,tcuro 3" - O associado excluído será comunicado, por escrito, para

que apresente sua defesa e recurso da decisão de exctusão, ao Consetho

de Administração, até 30 dias anteriores à Assembteia Gerat, quando a

decisão tomada peto Consetho de Administração será ratificada.

Plúcmro 4" - Quatquer Associado poderá renunciar à essa condição por

meio de carta enviada ao Diretor Presidente e sua renúncia será

considerada efetiva a partir da data de seu recebimento peta ASF.

Artigo í4o. Os associados de quatquer categoria não respondem

judiciatmente, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos sociais e/ou

fiscais da ASF.

CAPíTULO V

OncÃos DA ASF

Artigo í 5o. São órgáos da ASF:

8

l. a Assembteia Gera[



Associação
Saúde da
Farnília

ll. o Consetho de Administração;

lll. a Diretoria; e

lV. o Conselho Fiscat.

Prmcnaro í " - A ASF não distribui bens, parcetas do patrimônio líquido,

lucros, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu

patrimônio ou vantagens a associados, inclusive em razáo de

desligamento, retirada ou fatecimento de associado ou membro da

entidade, a dirigentes, doadores, consetheiros fiscais ou técnicos e/ou

mantenedores, sendo que os membros dos Conselhos e da Diretoria não

receberão qualquer remuneração, benefícios ou vantagens, diretos ou

indiretos, por quatquer forma ou título, em razão das competências,

funções ou atividades que lhes são atribuídas por este Estatuto,

ressatvada a ajuda de custo por reunião da qual participem.

Plúcmro 2" - Os membros da Diretoria, do Consetho de Administração

e do Consetho Fiscat não responderão, nem mesmo subsidiariamente,

petas obrigações assumidas peta ASF.

Paúcmro 3" - Para a consecução das finalidades da ASF, o Consetho de

Administração estabetecerá, por Regimento Administrativo lnterno, a

estrutura e competência da Diretoria, em consonância com aquetas já

estabetecidas neste Estatuto.
DEREGISTROCML

DA CAPITAL

SrçÃo I

ASSEMBLEIA GERII

(
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Artigo í 6o. A Assembleia Gerat, órgão soberano da instituição, será

constituída por todos os associados, com direito a voto e, em pleno gozo de

seus direitos estatutários com competência privativa para:

(a) eteger 05 (cinco) membros do Consetho de Administração, do total

de 09 (nove) membros que compõem aquete órgão;
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(b) eteger os membros e do Consetho Fiscat;

(c) atterar o Estatuto;

(d) destituir os Diretores, membros do Conselho de Administração

e, do Consetho Fiscat.

Artigo 17o. A Assembteia Geral reunir-se-á:

l. Ordinariamente, uma vez por ano para

(a) apreciar o retatório anual da Diretoria; e

(b) examinar, discutir e apreciar sobre as contas, o batanço

patrimonial e as demais demonstrações financeiras, que deverão

ser apresentados com parecer do Consetho Fiscal e da auditoria

independente.

ll. Extraordinariamente, sempre que o interesse social assim exigir.

Artigo í 8o. A Assembleia Geral será convocada peto Consetho de

Administração, ou peta Diretoria, ou peto Consetho Fiscal ou ainda, pelo

requerimento de 1/5 (um quinto) dos Associados com direito a voto e com peto

menos 8 (oito) dias de antecedência da data de sua realização, através de aviso

escrito.

Plúcuro í " - A Assembleia Geral será reatizada na sede da ASF ou em

outro [oca[ previamente notificado devendo constar do editat de

convocação o dia, a hora, o tocal de sua reatização, assim como a pauta

da reunião e informações sobre as matérias a serem tratadas, com

indicação da fonte utitizada e se for o caso, de forma que o Associado

possa participar da Assembteia com o devido conhecimento dos assuntos

a serem discutidos.
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Plúcmro 2" - AAssembteia Geral será presidida pelo Diretor Presidente

ou por seu substituto estatutário, sendo escothido, dentre os presentes,

o Secretário da Assembteia.

Plnacmro 3" - Da Assembteia poderão participar, para esclarecer

assuntos de interesse da ASF, não associados convidados peto Consetho

de Administração ou peta Diretoria.

Artigo í 9o. A Assembteia Gera[ será instalada na hora prevista no editat de

convocação, com a presença de, no mínimo, na primeira convocação, 2/3 (dois

terços) dos Associados Efetivos e, com quatquer número em segunda

convocação.

Artigo 20o. As deliberações da Assembteia Gera[ serão tomadas por maioria

de votos dos Associados Efetivos presentes, ressatvados os casos de

detiberações para:

destituir os membros do Conselho de Administração e da

Diretoria, para a qual se exige o voto favorávet de, no mínimo,

713 (dois terços) dos Associados Efetivos presentes à

Assembteia Gerat;

(a)

(b) atterar o Estatuto, para a qual se exige, de acordo com o

previsto e 51 este Estatuto, o voto favorávet de, no mínimo,

213 (dois terços) dos Associados Efetivos presentes à

Assembteia Gera[;

Não será admitida a representação por procuração na Assembteia

@
DE

DE REGISTRO CIVIL
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Artigo 21o.

Gerat.

OA CAPITAL

07
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Artigo 22'. O Consetho de Administração é o órgão administrativo superior

da ASF e será composto por 9 (nove) membros, compostos e eteitos da seguinte

forma:
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(a) 05 (cinco) membros indicados petos Associados Efetivos e eleitos

peta Assembteia Gerat, por maioria simples;

(b) 03 (três) membros eteitos petos demais integrantes do Consetho

dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida

idoneidade moral;

(c) 01 (um) membro eleito petos funcionários da ASF.

Plúcnqro í " - Não serão etegíveis para o Consetho de Administração o

servidor púbtico detentor de cargo comissionado ou função gratificada,

assim como as pessoas que estejam investidas de cargo ou função

diretiva na Administração Púbtica com a qual a instituição mantenha

contrato, convênios ou outros instrumentos equivatentes e por meio

destes receba verbas ou recursos públicos.

Plntcmro 2" - Os consetheiros eteitos ou indicados para compor o

Conselho de Administração não poderão ser parentes consanguíneos ou

afins, até o terceiro grau, do Governador, Vice-Governador, Prefeito,

Vice- Prefeito, Secretários de Estado, Secretários Municipais, Deputados,

Vereadores, Senadores, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e

das Agências Regutadoras.

Paúcmro 3" - Os membros do Consetho de Administração não poderão

acumutar suas funções com o cargo de Diretor.

Parágrafo 4o - Caso membros do Consetho de Administração forem

eteitos para integrar a Diretoria da ASF, estes deverão renunciar aos

seus cargos para poderem assumir as correspondentes funções

executivas.

Artigo 23o. O mandato do Consetho de Administração será de 4 (quatro) anos

e a cada 2 (dois) anos, será renovado o mandato de 50% dos seus membros,

permitida uma recondução.

72



Associação
Saúde da
Farnília

Artigo 24o. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente ao

menos 03 (três) vezes ao ano e extraordinariamente a quatquer tempo, quando

convocado peta Diretoria ou por 1/5 de seus membros.

Plúcmro lo - As reuniões do Consetho de Administração serão

convocadas mediante aviso escrito no qua[ deve constar a agenda do

encontro, entregue a cada um dos Consetheiros com pelo menos 5

(cinco) dias de antecedência.

PnnÁcuro 2" - As reuniões do Consetho de Administração deverão ser

presididas por Presidente escothido petos Consetheiros presentes e

somente serão instaladas quando a maioria simptes de seus membros

estiver presente ou representada na reunião.

Plúcuro 3" - O Diretor Presidente da ASF deve participar das Reuniões

do Consetho, sem direito a voto.

Plúcnaro 4' - As detiberações do Conselho de Administração serão

tomadas por maioria simptes de votos dos Conselheiros presentes,

exceto àquetes em que há quórum específico neste estatuto.

Plúcntro 5" - Das reuniões do Conselho de Administração serão

lavradas atas, as quais serão assinadas petos Consetheiros presentes ou

representados na reunião.

PlúcRlro 6" - As reuniões do Consetho de Administração serão

reatizadas preferencialmente na sede da ASF. Serão permitidas,

entretanto, reuniões via teteconferência ou videoconferência, sendo

permitida a gravação. A participação de um Consetheiro em tal condição

será considerada como a presença pessoal na reunião. Nesse caso, os

Conselheiros que participarem remotamente da reunião deverão

:::ffi il!llliij;,H.1:' "'"'""" ffi@
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PanqcRAro 7" - Ao término de cada reunião, a ata será lavrada e assinada

por todos os conselheiros fisicamente presentes na reunião. Os votos

proferidos por Consetheiros que participaram remotamente da reunião

e que tenham sido manifestados na forma do parágrafo terce'iro acima

serão omitidos da ata, sendo anexada a ela a cópia da carta, do fac-

símite ou da mensagem etetrônica, conforme o caso, que contiver o voto

do Consetheiro.

Artigo 25o. O Conselho de Administração é o orgão de Administração da ASF

destinado a zetar peto equilíbrio financeiro, excelência das atividades, elevado

padrão ético de atuação e sustentabitidade da Associação, competindo-the,

especificamente, atém de outras matérias previstas neste Estatuto e na

legistação apticávet:

(a) estabetecer as diretrizes, normas e princípios gerais de condução das

atividades da ASF;

(b) aprovar propostas de contratos de gestão da ASF;

(c) aprovar a proposta de orçamento, acompanhar o orçamento da ASF

e sua execução, o programa de investimento, o Plano Anual de

Trabatho e o Ptano de Apticações de Recursos;

(d) nos impedimentos ou dispensas de membros da Diretoria da ASF,

designar substitutos até a próxima eteição;

(e) aprovar indicações para Associados Colaboradores;

(f) aprovar o Regimento Administrativo lnterno da ASF que deve dispor,

no mínimo, sobre a sua estrutura, gerenciamento, cargos e

competências;

(g) fiscatizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas assim

como, aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as

prestações de contas anuais da ASF, com o auxítio de auditoria

independente, com posterior encaminhamento à Assembteia Geral

para apreciação;

L4
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(h) determinar auditorias, inclusive por auditores independentes, se for

o caso, da aplicação dos recursos disponíveis na ASF;

(i) aprovar por maioria de no mínimo de 713 (dois terços) de seus

membros, regulamento próprio contendo os procedimentos para a

contratação de obras e serviços, de compras e atienações, assim

como as normas de recrutamento e seteção de pessoal, o ptano de

cargos, satários, benefícios e carreira dos funcionários da ASF;

(j) aprovar a aceitação pela Diretoria, de doações para a ASF e

detiberar sobre a atienação e/ou permuta de bens integrantes de

seu patrimônio e/ou a oneração de bens imóveis, conforme disposto

nos artigos 7o, 8o e 9o deste Estatuto; e

(k) aprovar e encaminhar à Secretaria de Saúde, quando for o caso, ou

ao órgão supeMsor da execução do contrato de gestão, convênios

e/ou instrumentos equivatentes, os demonstrativos financeiros e

contábeis, os retatórios gerenciais e de atividades da entidade,

elaborados peta Diretoria, sujeitando-se à fiscatização do Tribunal de

Contas.

(t) eteger membros da Diretoria;

(m) aprovar o Estatuto de constituição e dissotver, liquidar e extinguir a

ASF, para as quais se exige, no mínimo, 2/3 (dois terços) do Consetho

de Administração

Artigo 26o. A ASF poderá criar Consethos de Administração locais sempre que

for necessário para atender os requisitos de qualificaçáo como Organização

Social em um determinado ente federativo.

Pm,qcuro 1" A criação dependerá de deliberação majoritária em

Assembteia Geral Extraordinária, que fixará sua composição e o prazo

@snmo OEREGI§TRO cMr.
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Paúcuro 2" - Desde que compatíveis com a [egistação [oca[, serão

aplicáveis, em retação aos Consetho de Administração locais, os outros

dispositivos referentes ao Conselho de AdministraÇão e seus membros

presentes neste Estatuto.

Plmcntro 3" - O Consetho de Administração [oca[ não se confunde com

o Consetho de Administração descrito nos artigos 22 a25 deste Estatuto,

sendo sua atuação limitada geograficamente ao mesmo territorio do

Estado ou Município responsáve[ peta qualificação da Organização

Sociat.

SEçÃo !l!

DrReronn

Artigo?7". A Diretoria será composta de 3 (três) membros, sendo 1 (um)

Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor Administrativo Financeiro e í (um) Diretor

de RetaçÕes lnstitucionais, eteitos peto Consetho de Administração, para

mandatos de 4 (quatro) anos, permitida a reeteição.

Plmcmro 1" - Não serão etegíveis para a Diretoria, pessoas que estejam

investidas de cargo ou função diretiva na Administração Púbtica com a

quala instituição mantenha contratos, convênios ou outros instrumentos

desta natureza, por meio dos quais receba verbas ou recursos públicos.

Plnncuro 2" - Os diretores eleitos ou indicados para compor a Diretoria

não poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau de

Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários de

Estado, Secretários Municipais, Deputados e Vereadores.

PlnÁcuro 3" - Nas ausências temporárias de membros da Diretoria da

ASF, os diretores poderão acumutar funçoes com a dos demais.

Plúcuro 4o - Em caso da vacância em quatquer cargo da Diretoria, o

Consetho de Administração deve designar o substituto, o qual servirá até

a próxima eteição. Referido substituto poderá ser, a criterio do Consetho
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de Administração, um outro membro da Diretoria, que, neste caso,

passará a acumular cargos dentro da Diretoria.

Artigo 28o. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais e/ou da

Associação o exigirem.

Plúcnaro 1" - As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer

Diretor, com peto menos 2 (dois) dias de antecedência e definição da

respectiva agenda da reunião.

Plúcuro 2" - As reuniões da Diretoria deverão ser presididas por seu

Diretor Presidente e somente serão instaladas quando a maioria de seus

membros estiver presente ou representada na reunião.

Plúcmro 3" - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria

de votos dos diretores presentes.

Plmcnaro 4" - Das reuniões da Diretoria serão [avradas atas registradas

e arquivadas na sede da ASF, as quais serão assinadas petos Diretores

presentes.

Artigo 29o. Compete à Diretoria, além de outras matérias previstas neste

Estatuto e na legislação apticávet:

(a) submeter ao Conselho de Administração a proposta de

programação e orçamento anuat da ASF, o Batanço Patrimonial e

as demais Demonstrações Contábeis e Financeiras;

(b) aprovar a aquisição de bens imóveis; aceitar doações od

referendum do Conselho de Administração e submeter à

detiberação do Consetho de Administração propostas para a

atienação, permuta de bens e oneração de bens imóveis,

conforme disposto nos artigos 7o, 8oe 9o deste Estatuto;

il
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(c) aprovar retatórios anuais das atividades reatizadas peta ASF;

(d) manifestar-se pubticamente em nome da ASF ou designar quem

possa fazê-to;

(e) aprovar os planos estratégicos da ASF, para submissão ao

Consetho de Administração; e

(f) resolver, quando não puderem ser supridas peto Código Civit e

tegistação pertinente, os casos omissos relativos ao Estatuto e ao

Regimento Administrativo lnterno, que não sejam de

competência da Assembteia Gerat ou do Conselho de

Administração.

Artigo 30o. Compete ao Diretor-Presidente:

(a) cumprir e f azer cumprir este Estatuto, o Regimento

Administrativo lnterno, o Regimento lnterno de Recursos

Humanos e o Código de Ética e de Conduta Profissional dos

Funcionários;

(b) representar a ASF, ativa ou passivamente em juízo ou fora dela;

(c) presidir as Assembteias Gerais e/ou as reuniões de Diretoria;

(d) autorizar despesas e promover o pagamento de obrigações;

(e) outorgar procuração em nome da ASF, estabelecendo poderes

específicos, que satvo se destinadas a processos administrativos

ou judiciais, terão prazo de vatidade não superior a seu mandato;

e

participar das reuniões do Consetho de Administração, sem

direito a voto.

(f)
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Artigo 3ío. Compete ao Diretor Administrativo Financeiro:
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(a) presidir as Assembteias Gerais e/ou reuniões de Diretoria na

ausência ou impedimento do Diretor Presidente;

(b) planejar e controtar a atividade financeira e etaborar os

orçamentos da ASF;

(c) supervisionar e orientar a preparação da escrituração contábil e

a prestação de contas anuat, em conjunto com o Diretor

Presidente;

(d) autorizar pagamentos em conjunto com o Diretor Presidente;

(e) substituir o Diretor Presidente em suas ausências e/ou

impedimentos, podendo outorgar procurações, com prazo de

validade não superior ao seu mandato.

Artigo 32o. Compete ao Diretor de Retações lnstitucionais:

(a) desenvotver e manter programas de apoio de recursos sociais

como subsídio às atividades da ASF;

(b) estabetecer contatos com os meios de comunicação com o

objetivo de divutgar as atividades da ASF e promover sua imagem

instituciona['

(c) apoiar a Diretoria no esforços para obtenção de recursos; e

(d) supervisionar o trabatho de divulgação da instituição

Artigo 33o. A Diretoria decidirá sobre a contratação, a avatiação e a

demissão de um profissionat, com capacitação especiat, para auxitiá-ta na

condução das atividades da ASF, executando suas determinações, o quat, por

rro ÀJí\ii_;i(i:r
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sua vez, contratará seus colaboradores em nome da ASF, observado o disposto

no Regimento Administrativo lnterno, a que atude o parágrafo 3" do artigo 15 e

a tetra (f) do artigo 25 deste Estatuto Social.

Plmcmro 1'- O profissional será contratado sob a egide da legistação

trabathista e atuará como procurador especial da ASF, de acordo com os

poderes contidos na respectiva procuração.

Plmcuro 2" - A designação do profissional contratado, suas atribuições

e diretrizes a serem obedecidas serão estabelecidas no Regimento

Administrativo lnterno, a que se refere o parágrafo 3o do artigo 15 e a

tetra (f) do artigo 25 deste Estatuto Sociat.

Artigo 34o. Observado o disposto no artigo 35 deste Estatuto, a ASF será

representada e obrigar-se-á:

nos atos que importarem na assunção de obrigações de quatquer

natureza, peta assinatura isotada do Diretor Presidente ou do

Diretor Administrativo Financeiro ou pela assinatura conjunta de

dois procuradores, estes úttimos desde que assim previsto nos

respectivos instrumentos de mandato e de acordo com a

extensão dos poderes neles contidos; e

t(

(a)

(b) nos demais atos, pela assinatura isotada de qualquer Diretor ou

de quatquer procurador constituído para representar a ASF, estes

últimos desde que assim previsto nos respectivos instrumentos de

mandato e de acordo com a extensão dos poderes nele contidos.

Paúcuro lo - As procurações outorgadas peta ASF serão

obrigatoriamente assinadas peto Diretor Presidente ou peto Diretor

Administrativo Financeiro e expticitarão os poderes conferidos.

Plúcuro 2" - As procurações "ad negotia" terão prazo de vatidade

determinado, sendo permitido o substabelecimento, integral ou parcia[.
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Pmlcuro 3" - As procurações outorgadas-para a representação da ASF

em processos administrativos e judiciais, poderão ter prazo

indeterminado, atém de permitir o substabelecimento.

Artigo 35o. São expressamente proibidos e serão nutos de pteno direito

quaisquer atos praticados por membros dos Conselhos, por membros da

Diretoria, por procuradores ou por empregados da ASF que sejam estranhos ao

objeto social e aos negócios da ASF, tais como avais, fianças, endossos e outras

garantias de favor, a menos que tais atos tenham sido previamente aprovados

peta Assembteia Geral.

SrçÃo lV

CoNseuo Frscnl

Artigo 36o. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros e seus

respectivos suptentes, eteitos peta Assembleia Gerat, para mandatos de 4

(quatro) anos, permitida a reeteição.

PmÁcmro 1" - O mandato do Conselho Fiscal coincidirá com o mandato

da Diretoria.

PlmcRlro 2' - Os Consetheiros Suplentes substituirão os Conselheiros

Efetivos em caso de ausência, impedimento temporário ou vacância.

Em caso de vacância, o mandato será assumido peto respectivo suptente,

até o seu término.

Artigo 37o. O Consetho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada l2(doze)

meses e, extraordinariamente, sempre que necessário.

Artigo 38o. Compete ao Consetho Fiscal:

(a) examinar os livros de escrituração da instituição;

(b) apreciar e opinar sobre o orçamento anual da ASF;

(c) apreciar e opinar sobre o batanço e a prestação de contas anuat;

70 Í1CF?^iJ5P
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(d) opinar sobre o retatório anual de atividades da Diretoria;

(e) opinar sobre a aquisição e a atienação de bens da ASF;

(f) requisitar ao Diretor Administrativo Financeiro, a quatquer tempo,

documentação comprobatórios das operações econômico-

financeiras reatizadas pela instituição;

(g) acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos

independentes;

(h) convocar extraordinariamente a Assembteia Gerat.

CAPITULO VI

Exrncícro Socnl E DEMoNSTRAÇÕEs FTNANcETRAS

Artigo 39o. O exercício social coincide com o ano civit, iniciando em 1' de

janeiro e findando em 31 de dezembro de cada ano.

PlmcRlro ÚNrco - Ao finat de cada exercício será levantado o Batanço

Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis e Financeiras, QUê

serão submetidas à apreciação do Consetho Fiscal e à auditoria

independente, para posterior apresentação peta Diretoria ao Conselho

de Administração.

Artigo 40'. A ASF dará pubticidade de sua Prestação de Contas anual,

inctuindo as certidÕes negativas de débitos com a Previdência Social e com o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, cotocando-os à disposição para

exame de quatquer cidadão, e se for o caso, publicará em jornal um resumo

dos documentos que a instrumentalizam.

Artigo 41o. A ASF mantém escrituração de suas receitas e despesas

transcritas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua

exatidão.
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PanÁcmro ÚNtco. O superávit porventura apurado, será

obrigatoriamente aplicado na consecução dos objetivos da entidade,

observando estritamente o disposto neste Estatuto e legistação

pertinente.

Artigo 42o. A ASF pubticará anualmente, em Diário Oficiat do Município e/ou

do Estado com o qua[ firmar Contrato de gestão, os retatórios financeiros e

retatórios de execução, bem como em seu sítio etetrônico.

Artigo 43o. A ASF mantém escrituração contábit regular que registra as

receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada,

em consonância com as normas emanadas do Consetho Federat de Contabitidade

e observância dos princípios fundamentais de contabitidade e das Normas

Brasiteiras de Contabitidade.

Plúcmro 1" - A ASF manterá em boa ordem, pelo prazo de í0 (dez)

anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a

origem e a apticação de seus recursos e os retativos a atos ou operações

reatizados que imptiquem modificação da situação patrimonial.

Plmcnaro 2" - AASF cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na

[egistação tributária.

Plmcmro 3" - A ASF mantém as demonstrações contábeis e financeiras

devidamente auditadas por auditor independente tegatmente habititado

nos Consethos Regionais de Contabitidade quando a receita bruta anual

auferida por superior ao [imite fixado peta Lei Comptementar n' 123, de

í4 de dezembro de 2006.

CAPíTULO VII

Drssor-uçÃo, LreurorçÃo E ExlNçÃo DA ASF

Artigo 44o. A ASF será dissolvida apenas por decisão judicial transitada em

jutgado ou se ocorrerem insuperáveis dificutdades para a consecução de suas

7" RCr)^Jtljír)
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finalidades, a juízo da Consetho de Administração em decisão tomada por, no

mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros

Plúcntro 1" - Na hipótese prevista neste artigo, ao Consetho de

Administração, indicará os liquidantes, que dirigirão os procedimentos

de tiquidação da ASF.

Plnacuro 2" - Conctuída a tiquidação com a extinção da ASF, os bens

que integram o seu acervo patrimonial deverão ser destinados a

entidades sem fins lucrativos congêneres, por decisão da Assembteia

Geral, obedecido o quórum de detiberação previsto no coput deste

artigo, ou a entidades públicas, nos termos da legistação em vigor.

Plmcnlro 3" - Em caso de extinção ou desquatificação da ASF como

Organização Sociat, o patrimônio, os [egados ou as doações que [he

forem destinados bem como os excedentes financeiros decorrentes de

suas atividades como Organização Socia[ será(ão) obrigatoriamente e

integratmente incorporado(s), ao patrimônio de outra organização

social quatificada no âmbito da União, Estado e/ou Município da mesma

área de atuação, ou ao patrimônio da União, Estado e/ou Município,

conforme for determinado peto ente pubtico competente, na proporção

dos recursos e bens por este atocados.

CAPíTULO VIII

DrsrosrçÕes Geurs

Artigo 45o. Em todos os atos e compromissos da ASF serão observados com

todo rigor os princípios da legalidade, impessoatidade, moratidade,

pubticidade, economicidade e da eficiência.

Artigo 46o. A ASF aptica suas rendas, recursos e eventuais resuttados

operacionais superávit apurado em suas demonstrações contábeis

integratmente em território naciona[, na manutenção e desenvotvimento de

seus objetivos institucionais, prestando serviços diretamente aos segmentos

carentes da poputação, na área da assistência e desenvotvimento sociat.
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Artigo 47o. A ASF aplica as subvenções e dotações recebidas nas finalidades

a que estejam vincutadas.

Artigo 48o. A ASF não constitui patrimônio exctusivo de um grupo

determinado de indivíduos, famílias, entidades de ctasse ou de sociedade sem

caráter beneficente de assistência sociat.

Artigo 49o. Os recursos advindos dos Poderes Públicos deverão ser aplicados

dentro do Município de sua sede, ou no caso de haver unidades prestadoras de

serviços a eta vincutadas, no âmbito do Estado concessor.

Artigo 50o. A Diretoria da ASF tem mandato por período determinado, com

a possibitidade ou não de sua reeteição, observando não infringir o princípio

constitucionaI democrático de temporariedade e alternância de poder,

conforme determinado e especificado no artigo 27 deste Estatuto.

CAPíTULO tX

Artigo 5ío. O presente Estatuto poderá ser alterado a quatquer tempo,

mediante aprovação de 213 (dois terços) dos Associados Efetivos, presentes à

Assembteia Geral, convocada para essa finatidade.

Pmlcnlro ÚNlco - As propostas para atteração do presente Estatuto

poderão ser formuladas por quatquer Associado Efetivo e encaminhadas

ao Diretor Presidente, com antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias da

reatização da Assembleia Gerat.

São Pauto, 1 1 de março de 2019

Associação
Saúde da
Farnília

í'
§\-'-

NELSON I EZ
Diretor Presidente

ia Ragazzi Fonseca da Frota Marussi

7" itCP.ti:.iil
i,1.lL lr'!) iÂljil

oAB/SP 252.561

23

IAT'UÃO
ae ruorns



lihgueira
- Anderson

Tabelláo



7' OÍicial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial Designado: Carlos Aparecido Alipio

Rua XV de Novembro, 184 - 6" andar - cj. 604 - Centro
Tel.: (XXl l) 3377 -7677 / (xxl 1) 9 5412-4153 - Email: 7rtd@Trtd.corn br - Site: www.Trtd.com.br

REGISTRO PARA FINS DE
PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

No 60.308 de 0510412019

CertiÍico e dou fé que o documento em papel, foi apresentado em 0110412019, o qual foi protocolado sob no

86.535, tendo sido registrado sob no 60.308e averbado no registro n" 7.286no Livro de Registro Adeste 7o

Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:
NOVO ESTATUTO

São Paulo,05 de abril de2019

"l
1Qüfi'0,

Ivandete de Souza Filha
Escrevente Autorizada

Estecertificadoépart@oregistrododocumentoacimadescrito.

Emolumentos Estado Secretaria da Fazenda Resistro Civil Tribunal de Justiça

RS 252,47 RS 71,91 RS 49,24 R$ 13,30 RS 17,28

Ministério Pírhlicn rss ônndrrcão Ôrrtras T)esnesas Totâl

R$ 12,2s R§ 5,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R§ 421,74

Para verificar o conteúdo integral do
documento, acesse o site:

servicos.cdtsp.com.br/val idarreg istro
e informe a chave abaixo ou utilize um

leitor de qrcode.

001 81 106271209187

Para conferir a procedência deste
documento efetue a leitura do QR

Code impresso ou acesse o
endereço eletrônico:

https ://se lod i g ital.tisp j u s. br

Selo Drgltal

1 I 37 1 24P JF C00001 51 478B1 9W


