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As dezessete e trinta minutos do dia vinte e dois de Outubro de dois mil e
o da entidade, sito à Rua Barão do Rio Branco, s/no, anexoquatro, no escritór

ao prédio da Câ .Municipal de Altinopolis, realizou-se a Assembleia Geral

Extraordinária dos iados do Hospital de Misericordia de Altinopolis, e que

contou com a de 36 (trinta e seis) Associados, conforme assinaturas

lançadas no livro presença. Havendo quorum legal o Provedor Paulo César

Miguel, abriu a e convidou os membros da Mesa Administrativa, para

tomarem assento mesa e a mim Luzia Maria da Silva, para secretariar os

, a mesa pediu a mim secretária, que procedesse a leitura do

Edital de que foi amplamente divulgado através de convite pessoal

e afixados em lugar proprio na sede da entidade, e que

transcrevemos:
(vinte e seis) e
convocados os

ital de Primeira Convocação". Nos termos dos Artigos 26

intes do Capitulo V (quinto), dos Estatutos Sociais, ficam
iados do Hospital de Misericordia de Altinopolis, com sede

nesta cidade e C de Altinopolis, Estado de São Paulo, à Ra Cel. Joaquim
Alberto, n. 421,
reunirem-se em

tidade inscrita no CNPJ sob n. 56.889.59510001-32, para
iia Geral Extraordinária, às L7:30 horas, do dia 22

(vinte e dois) de 0 (outubro) de 2004 (dois mil e quatro), sexta feira, em

no Escritório da entidade, sito a Rua Barão do Rio Branco

ATA DA ASS

trabalhos. C

a todos os associ

sobre a seguinte
adequando-o ao

adequando-o ao
10.40612002, que

assistência social
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do dia: I- Alteração e reforma dos Estatutos da Entidade,

Codigo Civil. II - Demais assuntos de interesse desta

pnmelra con

s/n. anexo ao io da Câmara Municipal de Altinopolis, para deliberarem

Entidade. Alti is, 13 de Outubro de 2.004 (as) Paulo Cesar Miguel.
Provedor. Termi TA

do
leitura, o Senhor Provedor, colocou em pauta o item
dia: "Alteração e Reforma dos Estatutos da Entidade

Codigo Civil", explicando que em face da Lei
iu o Novo Codigo Civil, a entidades beneficentes e de

primeiro da

porque, é comum
não lucrativos cuj
do antigo Codigo

passaram despercebidas pela nova legislação, na qual
provocou de comportamentos em relação a propria denominação, isto

a nossa não e diferente, depararmos com entidades de fins
nome é precedido do vocábulo "sociedade". Na sistemática

No entanto, o N
havia nenhuma restrição, quanto ao uso desse vocábulo.
Codigo Civil, procurou distinguir as "associações" das

"sociedades". Assi nos termos em que dispõe o artigo 53 da Lei 10.40612002,
constituem-se " " pela união de pessoas que se organizem para fins
nao economlcos. conseguinte, mostra-se nítida a entre as
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finalidades das

"sociedades" (fins econômicos). Portanto, todas as entidades de fins não

Iucrativos que em sua denominação o vocábulo "sociedade", deverão

proceder a alter adequando-se a nova legislação, assim como em relação

ao uso da palavrf "sócio", a qual deverá ser substituída pela expressão

"associado". Por
do Hospital de

considerações e para que possamos adequar os estatutos

icordia de Altinopolis, às exigências do Novo Codigo

Civil, é que p à Assembléia Geral Extraordinâria, a reforma dos

constar a palavra "sociedade" substitui-la porEstatutos, paÍa

"associâção" e consta "sócio", substitui-la pela palavra "associâdo", bem

como, propor a aL

inalienável da soci
da redação do artigo 11: "Constituirão o patrimônio

: a)- O edificio em que funciona o hospital bem como o

respectivo terreno; lU;- Os legados e doações que forem feitos com as cláusulas

c)- os títulos de renda constantes da escrituração dos livros

do hospital. a seguinte redação para o Artigo 11: "O patrimônio da

associação é tuído de todos os bens móveis e imóveis adquiridos ou

doados e por adqrlirir pela associação beneficente a propriedade, bem como

os aparelhos e instirumentais, científicos e materiais e todo objeto constante

do inventário ger{l da associação. Propomos ainda, a exclusão do artigo 12:

"O Patrimônio Soc{al é inalienável e não será objeto de peúora e nem gravado

de quaisquer ônusf. O paráglafo único, passa a ser o Artigo l2oz 'As suas

rendas poderão
utilizadas parâ

ntir exclusivamente as operações de créditos, ou serem

rrer ao pagamento das despesas com o custeio do

hospital. Por questpo de adequação, propomos que os artigos 44 e 45, passam a

ser os artigos 26 e ll, renumerando os artigos subseqüentes, até o artigo 46 No
artigo 35, que a ser artigo 37, no item "4", propomos acrescentar o

seguinte: "sendo itida por aclamação, quando se tratar de chapa única",

ficando, esse itemlcom a seguinte redação: a)- Serão feitas por escrutínio
secreto, sendo tida por aclamaçâo, quando se tratar de chapa única".
Nesse mesmo arti propomos acrescentar dois parágrafos com a seguinte

redação: "Par fo 1o - Poderão candidatar-se aos calgos da Mesa

Administrativa e ponsetho Fiscal, os associados que eg,,,,,,,,,,,,,,,,tej4m _quites--com os

cofres da entida[e e em pleno gozo de seus direitos estatutários".
t'Parágrafo 2o A apresentaçâo das chapas compgq{g a }Ie a
Administrativa e { Conselho Fiscal, deverão ser pro[oco,l4{a;--4q Secretaria
da entidade, até $ (dez) dias antes da data marcada para a eleição". Em
seguida, pelo Pro , foi colocado em discussão as reformas estatutárias

apresentadas, ninguém quis fazer comentários, o Sr. Provedor, colocou
em votação, sendo lo Estatuto com as alterações acima referidas, aprovado por
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- -_-..\unanimidade, com a redação nos seguintes termos: ESTATUTO SOCIAL\

HOSPITAL DE MISEzuCORDIA DE ALTINOPOLIS. CAPITULO I. DA
ASSOCTAÇÃO, DENOMTNAÇÃO, SEDE E SEUS FINS. ARTIGO 1" - Fica
instituída nesta cidade uma Associação Beneficente denominada HOSPITAL
DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS, fundada por iniciativa popular em
14 de fevereiro de 1932, sem Íins lucrativos e com duração por prazo

indeterminado. ARTIGO 2' - A Associação terá por sede na Rua Cel. Joaquim
Alberto, n. 42I, na cidade de Altinopolis, Estado de São Paulo e funcionará
numa das salas dorreferido hospital. ARTIGO 3" - A Associação terá por fins:
pAfú6prçtO 1o : Filantropicos, admitindo na suas enfermarias, sem distinção
de crença e nacionalidade, os enfermos indigentes residentes no município.
p411q6prçtO 2" : Aplicar anualmente em gratuidade 25Yo (vinte e cinco por

cento) da receita bruta de venda de serviços e de bens não integrantes do ativo
imobilizado, bem como das contribuições operacionais, ou, oferecer no mínimo
60oÁ (sessenta poricento) da totalidade de sua capacidade instalada aos SUS.
pntui6prqFo 3o -i Prestar socorros aos enfermos não indigentes, residentes ou

não no município, mediante o pagamento de diarias que forem estipuladas pela

direção, sujeitando-se os mesmos ao regimento interno. CAPITULO tr. DOS
ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES. ARTIGO 4o - Poderão ser

admitidos como associados todas as pessoÍls de ambos os sexos, em pleno gozo

de seus direitos civis e de moralidade notoriamente reconhecida,

independentement-e de ruça, nacionalidade, crença religiosa ou credo político.
ARTIGO 5o - Os irssociados serão da categoria CONTRIBUINTE e, pagarão

mensalidades a serem fixadas pela mesa administrativa. ARTIGO 6' - Fica
criada a designação de GRANDE BENFEITO& ao associado ou pessoa

caridosa que, por testamento ou em vrda, ftzer legados ou doações, que veúam
aumentar o patrimônio da Associação ou tenha contribuído filantropicamente,
para o seu engrandecimento. pap(6prçO UMCO: Esta homenagem será

conferida pela mesa administrativa ou por proposta de associado em assembléia
geral. ARTIGO 7": - A Admissão de novos asqoc_iryLqs, ry_faf4 p,o_r T-q1g de

proposta assinada por dois associados, submetida Q ap{ov,a!ig, -q -crrtério da
mê§â administrativã. enuco 8o - Sao diiéior à ãã"êiõi áóJ ãJsociádós: a)-
Constituir * *r"nlbléias gerais; b)- Votar e ser votado para caÍgos da mesa

administrativa: c)- Propor novos associados; d)- Aceitar, salvo escusa legitima,
os cargos para que:for eleito; e)- Zelar pelo bom conceito da associação e seus

interesses, f)- Ser tratado no Hospital da associação, quando precise e solicite,
de conformidade com o regimento interno: g)- Observar o regimento interno do
hospital e as disposições deste estatuto; h)- Apresentar a mesa administrativa,
por escrito, qualquer reclamação justa e no caso de não se conformar com a

I



decisão dada,
Assembleia Geral rnâri4 quando julgar necessária, a salvaguarda dos

íaçáo, devendo o requerimento ser dirigido ao Provedor e
subscrito por um qfrinto de associados quites, não mesários, ou três membros da
mesa; ARTIGO
estando em dia
social; b)- O que dpixar de pagar as suas mensalidades durante três meses: c)- O

- Deixará de ser considerado associado: a)- aquele que,
os cofres da associação, solicitar a sua exclusão do quadro

que não cumprir puas obrigações perante a associação; d)-O que se tornar
indigno de pertencpr à instituição por atos reprovados perante a associação; e)-
O que causar prejf.rízos a instituição; PARAGRAFO UNICO: - A penalidade
prevista neste arti§o será imposta pela mesa administrativa, havendo porém,
recurso voluntariolpara Assembléia Geral. ARTIGO 10' - Os associados não

individual nem subsidiária pelos atos e obrigações da
assoclaçao. M. DO PATRIMONIO SOCIAL. ARTIGO 11" - O
patrimônio da é constituído de todos os bens móveis e imóveis
adquiridos ou
bem como os

constante do i

e por adquirir pela associação beneficente a propriedade,

lhos e instrumentais, científicos e materiais e todo objeto
io geral da associação. ARTIGO 12": - As suas rendas

poderão garantir efclusivamente as operações de créditos, ou serem utilizadas
para ocorrer ao nto das despesas com o custeio do hospital. ARTIGO
13'- O di pertencente a associação não poderá ser emprestado a

particulares; P UNICO: As rendas e recursos da associação
deverão ser apli integralmente no desenvolvimento dos objetivos
institucionais em têrritorio nacional. ARTIGO 14o - Constituem rendimento da
associação: a)- As lmensalidades dos associados; b)- Os donativos e cotizações
voluntárias; c)-O líquido dos festejos organizados em benehcio da
associação, d)-
associação, e)-

juros ou rendas provenientes dos bens pertencentes
de orgãos governamentais; 0- Prestações

serviços a terceirosf CAPITTILO IV. DA ADMINISTRAÇÃO. ARTIGO t 5' -
Associação será {irigida por uma Mesa Administrativa composta de um
Provedor, um Vi ', um Secretário, um Tesoureiro e três Diretores
Auxiliares e um ho Fiscal com três membros. ARTIGO 16o - A mesa

administrativa seráleleita em Assembléia Geral dos associados e seu mandato
durará dois anos, { contar de dez de janeiro do ano da eleição, podendo, ser'1 ",
reeleita, para o cargo, apenas, por mais um biênio PAIL{GRAIIO

de empate decidir-se-á por sorteio. ARTIGO 17o - A mesa
administrativa dev{rá reunir-se com a presença de, no" míni-mo, clnc_g de seus

membros, na prim{ira convocação e com qualquer numero na seguinte para a
mesma reunião, or{inariamente uma vez por mês, na sala do hospital que para

a

de

A

t . rl

interesses da
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a Assembléia Geral; i)- Requerer a convocação db
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qualquer votação, á o Provedor o voto de qualidade. ARTIGO 18'- De tudo
que ocorrer nas

numerado, rubri
iões da mesa, lavrar-se-á uma Ata em livro especial, aberto,

e encerrado pelo Provedor. ARTIGO 19" - A entidade não

remunera, nem e vantagens ou beneficios, por qualquer forma ou titulo, a

seus diretores, lheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes. P GRAFO UNICO: - A entidade não distribuirá lucros,

vantagens ou bon ficações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob

isso for destinada
iniciativa do
requerimento
- Suas deli
que seja o sis

nenhuma forma.
na sua primeira

Patrimônio da

(

\ {):
\

e, extraordinariamente sempre que se tomar p...iro, poi\
ou a pedido de dois membros da mesa, ou ainda, por
por dezassociados quites, pelo menos. PARAGRAFO 1"

serão tomadas por maioria dos votos presentes, qualquer

de votação. PARAGRAFO 2o - Em caso de empate, em

TIGO 20o - Compete a Mesa Administrativa: a)- Designar
ráo, após a posse, dentre os diretores auxiliares, os

substitutos do io e do Tesoureiro em seus impedimentos ou faltas; b)-

Confeccionar o mento interno do hospital ou adotar o existente,

modificando-o ilo que for necessário; c)- Fixar a diária dos doentes

pensionistas das ferentes classes; d)- Aprovar a admissão e exclusão dos

associados; e)- T coúecimento das nomeações, admissões e exonerações

apresentadas pelo
das Assembléias;

rovedor; f)- Cumprir e fazer cumprir todas as deliberações
Determinar a aplicação de legados ou doações a que os

testadores ou ores não tiverem determinado aplicação especial. h)-
Deliberar sobre a aquisição de bens paÍa a constituição ou aumento do

ciação; i)- Transigir, renunciar direitos, hipotecar, alienar
bens da associ se para isso for autorrzada pela Assembleia Geral, estando

mais um dos associados existentes; j)- Deliberar sobrepresente, metade

contratos, fomeci ntos e pleitos a intentar ou defender; l)- Providenciar sobre

tudo o que disser respeito a administração e Íins da associação, quando a
de exclusiva competência da Assembleia. m)- Tomarresolução não fr

conhecimento dos ancetes apresentados mensalmente pelo Tesoureiro; n)-
Convidar para parte da mesa, os associados mais votados em Assembléia

r as faltas existentes, ocasionadas por motivos imperiosos, aGeral, para substi
fim de completar
Resolver os casos

ro pré-estabelecido no artigo 15", destes Estatutos; o)-
nestes Estatutos e no regimento interno. ARTIGO

21'- Compete ao : a)- Representar, ativa e passivamente, a Associação

em Juízo e, em ge l, nas suas relações com terceiros, como seu representante

legal; b)- e presidir as reuniões da mesa e das Assembléias; c)- Ter o
voto de qualidade o desempate das questões que forem sujeitas a decisão

da mesa admini va; d)- Fiscalizar e orientar as obrigações de cada



companheiro da recebendo resumos, relatórios e balancetes para serem

discutidos e os na reunião ordinária da mesa, e)- Superintender os

serviços das di repartições do hospital; f)- Prover os serviços médicos,

farmacêuticos e tros do hospital, escolhendo e nomeando o respectivo

pessoal, demiti
conhecimento

quando isso se tornar necessário, levando este fato ao

da mesa; g)- Visar as contas que forem apresentadas à

associação, o respectivo pagamento; h)- Dar conta, à Assembléia

Fiscal, do movimento da associação, apresentando

pormenorizado re
estes Estatutos,

o de todos os seus serviços; i)- Cumprir e fazet cumprir
decisões de mes4 as da Assembléia, assim como os

regulamentos idos no regimento interno e fora dele; j)- Providenciar,

nos casos urgen a solução mais vantajosa para os interesses da associação,

reunir prontamente a mesa, e da demora, possam resultarquando não puder
preJulzos, suJel poróm, seus atos à aprovação da mesa; l)- Presidir a

reunião conjunta Mesa Administrativa e Corpo Clinico do Hospital, na qual

se elegerá o Di
associação, todos

Clinico; m)- Assinar como representante legal da

os atos, documentos, contratos, locações e nomeações,

comunicando à Mesa, para aprovação; n)- Mandar admitir, por seu

despacho, os d es no hospital; o)- Designar o associado ou comissão de

associados para alquer ato que interessar à associação; ARTIGO 22" - Ao

Vice - Provedor substituir o Provedor em seu impedimento ou

ausência. AR 23" - Ao Secretário compete: a)- Lavrar as atas das sessões

da mesa e das bléias. b)-Escrever a correspondência atinente ao serviço

da associação; c)- azeÍ as comunicações relativas a admissões de associados:

d)- Receber as de novos associados e dar-lhes o devido destino; e)-

Fiscalizar e zelar
administrador. 0-

o arquivo da associação, que fica entregue a guarda do

o Vice-Provedor no seu impedimento; g)-

Apresentar, no Íi de cada ano, um resumo dos serviços a seu cargo; h)-

Convocar, por
ARTIGO 24" -

do provedor, as reuniões da mesa e das Assembléias.

Geral e ao C ho

mensalidades dos

Prestar as in
ordem a escri

associação; b)- idenciar o recebimento das subvenções, titulo de rend4
juros do Patrimôni da associação em harmonia com o Provedor; c)- Cuidar do

Patrimônio da ração; d)- Vender, pela forma mais conveniente, os objetos

doados ao hospi e que não forem necessários aos gastos do mesmo; e)-

Tesoureiro compete: a)- Receber por si, ou por outrem, as

associados, remissões e quaisquer donativos feitos à

que forem reclamadas pela mesa; f)- Manter em boa

referente aos negócios econômicos da associação, podendo

ser auxiliado por um auxiliar de contabilidade que será gratificado; g)-

Apresentar,



caÍgo; h)-
da mesa, para
contas visadas
escrituração; j)-
servrços a seu

para auxilia-lo nas

estrver a seu

competente; P
pequenas compras

quantias, devendo
Diretores Auxili
Administrativa; b

si nos impedime

eleitos pela
conhecimento
permitida reel

sucinto e circu

estocagem e

irregularidade

Reunir-se-á an

convocação com

tesouraria. AR'
Extraordinária
será dirigido ao

'ação e respectiva publicação. i)- Pagar, mediante recibos, as

provedor, ordenando o competente lançamento na

ntar para o relatório do Provedor um resumo sucinto dos

l)- Contratar, sob sua responsabilidade, pessoas idôneas
'anças, pagando-lhes a porcentagem que previamente for

fixada pela Mesa lAdministrativa; m)- Entregar ao seu sucessor, tudo o que

, por meio de inventario, que será escrito em livro
GRAFO 1o - Não dependem da autorização do Provedor as

a manutenção do hospital e que, em geral, são feitas em

àir-h.iro, porerrL rfrinuciosamente anotadas e classificadas para escrituração.
p51q6R UrO 2" l- O tesoureiro não poderá ter em seu poder, grandes

mesmas ser depositadas em banco. ARTIGO 25o - Aos

compete: a)- Auxiliar todos os membros da Mesa

Empreender esforços para o aumento dos associados,

desempenhando a findicância dos associados propostos; c)- Substituir-se entre

e exercer as substituições do artigo 20,letra "a". ARTIGO
26' - O Conselho fiscal será formado por 3 (três) membros, todos associados,

ia Geral, sendo que um membro, pelo menos, deva ter
de ntabilidade, com mandado para 2 (dois) anos, sendo

por mais um biênio. ARTIGO 27o - Compete ao Conselho

Fiscal: a)- Fiscaliz[r a regularidade e a licitude da escrita e dar parecer sobre

balanços, balancet{s e quaisquer contas da associação; b)- Apresentar relatorio

- A Assembléia G]eral reunir-se-á ordinariamente em dez de janeiro de cada

biênio a fim de eieger nova Mesa Administrativa. PARAGRAFO TINICO: -

sobre a escrituração e balancete geral no

encerramento do ekercício à Mesa Administrativa; c)- Inteirar-se da aquisição

de todo o materi{l permanente de consumo, medicamento e alimento, Sua

ibuição, devendo denunciar ao Provedor qualquer

ntrada. CAPITIILO V. DAS ASSEMBLEIAS. ARTIGO 28'

te na mesma data para tomar conhecimento dos atos da

administração. AR|IIGO 29" - Na mesma ocasião poderão ser tratados outros

assuntos referente! aos interesses da entidade. ARTIGO 30' - A Assembleia

Geral reunir-se-á, I extraordinariamente, sempre que for preciso, mediante

ncia mínima de oito dias, por iniciativa da Mesa

Administrativa ou,la requerimento de um quinto dos associados, quites com a
31'- O requerimento de convocação da Assembléia Geral

á conter claramente os motivos determinantes do pedido e

, que do seu teor dará imediato coúecimento a Mesa

{J
\', {^,.'i
\\ t"

em 31 de dezembro, a escrituração e apresenta-la em ,.rrr\

),"1,' 1 ,,.
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q.
n"i

àrr""ãa"r. pan1Cn qf O 2o - As convocações serão feitas

por convite , por editais afixados nos lugares públicos ou pela imprensa

local, falada e ita, designando o lugar, a hora e os assuntos a serem

3,'4" - Cãmpete a Assãmbléia Geral a suprema deliberação

ntos relacionados com a administração e interesse-s- da

elesosabaixorelacionados:I)-ElegerosmembrosdaMesa

Administrativa e

dias. ARTIGO 32"
Extraordinâria for
providenciar
trint4 faze-lo i
seus parágrafos. .

estando presentes

primeira reunião

convocação Para
qualquer número

resolvidos.
de todos os

Associação,
Administrativa e

sobre reformas do

de seu patrimônio
hipotecar ou
Regulamento
ou incorporaçáo
orçamento anual

Administrativa,
Examinar o
contas, após

Administrativa e

- Haverâ um li
presença, que

ELEIÇÕES. AR'
a)- Serão feitas
se tratar de

eletivos; c)-

findou; d)- Se

ser-lhe-á desi

. se o motivo do pedido da convocaçáa daAssembléia Geral

por desmandos Àu má administração da Mesa e esta não

o requerido, poderão os associados, nos termos do Artigo

iat#ente, rlspeitadas as exigências do Artigo trinta três e

TTIGO :á. - As Assembléias poderá funcionar e deliberar

metade e mais um dos associados' PARAGRAFO 1o - Se na

comparece este número do associados, será feita nova

dias depois e esta n!d9f funcionar e jelibelar"1:l

ConselhoFiscaleseusrespectivossuplentes;II).Decidir
:sente Estatuto; Itr)- Decidii sobre a extinção da entidade e

fg- Oecidir sobre a conveniência de alienar, transigir' doar'

rtaí bens patrimoniais da entidade; V)- Elaborar e aprovar o

àu,trrorirção; VI)- Deliberar sobre a proposta de absorção

outras entídades pela associação; \Itr)- Deliberar. sobre o

e sobre o programa de trabalho elaborado pela Mesa

,rido previamánte, quanto à aquele, o Conselho Fiscal; Vm)-

lo aá Mesa Administrativa e deliberar sobre o balanço e as

er do Conselho Fiscal; Dg- Destituir os membros da Mesa

Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes' ARTIGO 35"

ãrp""irf paÍa as Atas dá Assembléia G.eral.::*X*
s., n.rm"rudos e rubricados pelo Provedor' ARTIGO 36"

é soberana nas suas resoluções' CAPITLILO VI' DAS

G0 37o - As eleições reger-se-ão sob os seguintes critérios:

r escrutinio secreto, t"ndo permitida por aciamação' quando

\'i iu

\,
providenci arâ a convocação, dentro do.prazo f3 Oiuttl 

t

única; b)- Constarão em cada cédula os nomes e os cargos

a votaçáo, o Presidente da Assembléia procederâ a

ns dos eleitos não comparecer no dia designado pala a posse'

outro dia, porém em caso de recus4 fevelá 
fazi-lo,e1

apuração geral, constâr na Ata respectiv4 ordenando a comunicação

aos eleitos e idando-os a tomarem potsé perante a Mesa, cujo mandato se

oficio à Mesa e ia e esta julgando plausível o motivo alegado, chamara e.darit

votado na referida eleição. PARA O 1o - Poderão

- A Assembléia

' ,l:- 1..f i1,:r i''



b, t o

candidatar-se aos cargos da Mesa
associados que quites com os cofres da entidade e em pleno gozo de

seus direitos
compondo a

;utários. PAIL{GRAIIO 2" - A apresentação das chapas

Administrativa e o Conselho fiscal, deverão ser protocoladas

na Secretaria r

eleição. ARTI
até 10 (dez) dias antes da data marcada para a

ispositivos do artigo dezesseis. ARTIGO 39' - Só poderão
38o - É permitida a reeleição para todos OS

Só

cargos,

respeitando-se os

votar, ser votados
ambos os sexos, q

entidade assist

São Paulo e, a

medicos residen

tomar parte nos trabalhos da Assembléia os associados de

estiverem quites com a tesouraria da entidade. CAPITULO
VTI. D GERAIS ARTIGO 40o - Os presentes Estatutos só poderão

Assembleia Geral Extraordinána, a qual, entretanto, nãoser reformados er

poderá mudar as

terceiro e os seus IINICO: - A Associação manterá

qeg_g4qálgr l.tg_o ítico. ARTIGO 41'- No caso imprevisto áe dissolução

da associação, o imônio apurado, será obrigatoriamente destinado a outra
I congênere registrada no C.N.A.S., sediada no Estado de

presentes, no mí
leia reunidapaÍatal fim, so poderá deliberar se estiverem

dois terços dos associados de que constar neste tempo.

PAIL{GRAIIO CO. - Se nem na primeir4 nem na segunda reunião

comparecer núme preciso de associados, será convocada uma terceira, com a

declaração de que verá com qualquer número de associados. ARTIGO 42"

Os Clínicos
_ tervi ç o no H- g.sp ital _ I4e{Ltf d9- p,ú..eq§-q-qiaçêq.*I,êp g-e1ão

o exercício dos cargos d_e m99grig,s. ARTIGO 43o - Todos os

nesta cidade serão convidados a prestar gratuitamente seus
incompatíveis

serviços profi aos doentes da enfermaria geral. ARTIGO 44" - O

eleito pela Mesa Administrativa e Corpo Clínico doDiretor Clínico
Hospital. ARTI 45o - Ao Diretor Clínico compete: a)- Superintender e

determinar os ços médicos do Hospital; b)- Ter sob sua inspeção o serviço

farmacêutico e a ia do Hospital; c)- Aprovar e modificar as disposições
referentes aos ços de assistência medic4 no regimento interno; d)- Assistir
as reuniões da
Administrativa,

Administrativa sem direito a voto; e)- Fomecer a Mesa
fim de cada ano, um resumo dos serviços entregues à sua

superintendência.
acordo com sua

TIGO 46o - Todo doente intemado no Hospital, terá de

renç4 o conforto espiritual que desejar. ARTIGO 47" -
Consideram-se iados fundadores aqueles que assinararn a Ata de fundação
do Hospital e aq,

mil novecentos e

es que tenham contribuído, até a data de quinze de julho de

ta e quatro, com donativos materiais ou em dinheiro, paÍa a

construção e i do Hospital. ARTIGO 48o - Os presentes Estatutos, uma
yez apÍoyados em éia Gera distribuídos



a todos os

\ h*9

entrando imediatamente em vigor.Altinopolis, 22 \
outubro de 2004.
Augusto de Assis

omissão encarregada para.Reforma Estatutária: Antonio

Jose Xisto Guimarães. Sileno Guimarães Barbosa' Em

seguida, o Sr. Pr ', colocou em discussão o item II, do Edital: Demais

assuntos de i desta entidade. Deixando a palavra livre, não houve

manifestação. N mais havendo a tratar, o Provedor agradeceu a presença de

todos e solicitou
juntamente com a

fosse indicada uma comissão de cinco associados, paÍa

issão encarregada da reforma dos Estatutos, assinarem a

presente ata, te sido escolhidos os Senhores: Honizete Daniel da Silva;

Jerson Buranelli, aria das Graças Rodrigues; Valdecir da Silva; Aosta Gatti de

encerrou a Assembl éia, da qual eu, Luzia Maria da Silva,Assis. O Provedor
secretária, lavrei a

pela comissão desi

Paulo César Mi
Guimarães
Graças Rodrigues.
-x-x-x-x-x-x-x-x-x

presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela mesa e

;nada para esse fim.Altinopohs,22 de outubro de 2004' (as)

Antonio Augusto de Assis. José Xisto Guimarães' Sileno

Honizete Daneil da Silva. Jerson Buranelli. Maria das

aldecir da Silva. Aosta Gatti de Assis'

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

ESTA ATA DE LEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO HOSPITAL

DE MISERI A DE ALTINOPOLIS, E COPIA FIEL DA ORIGINAL
LIVRO DE ATA N" 03, AS FLS. 82 v"189 vo DOTRANSCRITA

HOSPITAL DE
ALTINOPOLIS,

PROVEDOR.
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